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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

dla dostaw pn.: 

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodociągowej,  

wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w okresie 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, w asortymencie i ilości określonych w formularzach  asortymentowo- 

ilościowo-cenowych stanowiącym Załączniki nr 1.1. Wykonawca składając ofertę 

deklaruje wykonanie zamówienia zgodnie ze wskazanymi  przez Zamawiającego  

w Załącznikach nr 1.1. producentami poszczególnej armatury, tj. 

- przy Zadaniu nr 1 pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”: 

HAWLE, AVK, 

- przy Zadaniu nr 2 pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy 

domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.  

w Jeleniej Górze” – producent wskazany został w kolumnie 3. W pozycjach nie 

zawierających nazw producentów, tj. pozycje od nr 122-126, 131-140 oraz 258-261, 

Wykonawca winien wskazać proponowanych przez siebie producentów. Wyjątek 

stanowią pozycje od nr 149-154, tj. taśmy ostrzegawcze, pakuły oraz pasta, w których 

Zamawiający nie wymaga wskazania producenta.  

 

2. Zakres zamówienia :  

Wykonawca zapewnia załadunek, transport oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia 

do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7 bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

Dostarczany towar musi być najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych lub prawnych, w nienaruszonym stanie.  

Ilości podane w wykazie armatury stanowiącym Załączniki nr 1.1. są szacunkowe i służą 

do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.  

Ilość faktycznego zapotrzebowania na armaturę wodociągową, wodomierzową i do 

przyłączy domowych  może odbiegać od ilości wskazanych w wykazie.  

Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonej armatury 

oraz zaoferowanych cen jednostkowych, w oparciu o składane przez Zamawiającego 

zamówienie.  

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

Niniejsze zamówienie składa się z następujących części: 

Zadanie nr 1:  

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”, 

Zadanie nr 2:  

„Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”.  

Dopuszcza się złożenie zamówienia u Wykonawcy na asortyment nie objęty wykazem 

wyszczególnionym w Załącznikach nr 1.1., każdorazowo po uzgodnieniu z Wykonawcą 

dostępności oraz ceny, do wysokości zawartej umowy.  
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Wykonawca powinien posiadać aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny 

dopuszczające armaturę objętą zamówieniem do kontaktu z wodą pitną i okazać je 

każdorazowo na wezwanie Zamawiającego.   

3. Istotne postanowienia umowy: 

3.1. Termin realizacji:  

        do 1 dnia  roboczego od złożenia zamówienia - zapotrzebowanie zgłaszane będzie przez    

              Zamawiającego raz w tygodniu drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Dostawa  

              odbywać się będzie sukcesywnie w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

3.2.  Okres gwarancji:  

Zadanie nr 1:  

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”:  

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment zgodnie  

z gwarancjami producenta, zaoferowane produkty muszą posiadać minimum  

120 miesięczny termin gwarancji ( ważności materiałów) liczony od dnia dostawy. Opis 

przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku nr 1.1. do niniejszego zadania 

sporządzony został w oparciu o Katalog HAWLE  2018 r., katalog AVK 2018 r. 

Zadanie nr 2:  

„Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”:  

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment zgodnie  

z gwarancjami producenta, zaoferowane produkty muszą posiadać minimum   

24-miesięczny termin gwarancji (ważności materiałów) liczony od dnia dostawy. 

3.3. Sposób rozliczenia usług/dostaw: 

Dostarczenie oraz przekazanie przedmiotu zamówienia upoważnionemu pracownikowi 

Działu Gospodarki Materiałowej, potwierdzone podpisem w/w osób (dostarczającego 

oraz przyjmującego zamówienie) na dokumencie przewozowym WZ.  

3.4. Sposób i warunki dokonania odbioru przedmiotu zamówienia:  
przedmiot zamówienia będzie dostarczany do siedziby PWiK ”WODNIK” Sp. z o.o.  

w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7 do Magazynu Głównego w godzinach 7:00÷19:00, 

od poniedziałku do piątku, po uprzednim potwierdzeniu terminu dostawy  

u Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie przez Wykonawcę 

minimów logistycznych kwotowych i produktowo-ilościowych do zamówień 

cząstkowych.   

3.5.  Warunki płatności:  

płatność na podstawie faktury zbiorczej, wystawianej po dostarczeniu   towaru  –   

z terminem płatności 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3.6. Inne (zasady serwisowania, zasady gwarancji):  

stan dostarczonych towarów, po ich  otrzymaniu, zostanie niezwłocznie sprawdzony 

przez Zamawiającego. Za wszelkie wady i uszkodzenia powstałe podczas transportu, 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania 

reklamacji jakościowej lub ilościowej dotyczącej każdej dostawy w dowolnym czasie. 

Reklamacja będzie zgłaszana drogą  elektroniczną na podany przez Wykonawcę  

adres e-mail. Wykonawca rozpatrzy  reklamację w ciągu 7 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca 

na własny koszt niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych: uzupełni 

braki ilościowe i/lub wymieni wadliwe produkty na pełnowartościowe. 

 


