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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest testów kuwetowych do badań próbek ścieków oraz zestawu 
do oznaczania manganu w próbkach wody na potrzeby laboratorium oczyszczalni ścieków. 
 
Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest wyposażone w następujące 
urządzenia firmy HACH LANGE: spektrofotometr DR 3900 z technologią RFID, 
wysokotemperaturowy termostat HT200S oraz termostat do BZT5 LT20. 
 
Planowane zapotrzebowanie na testy i zestaw do oznaczania manganu to: 
1) BZT5 LCK 555 – 4 opakowania po 39 testów, 
2) ChZT LCK 314 – 3 opakowania po 25 testów, 
3) ChZT LCK 514 – 2 opakowania po 25 testów, 
4) Fosfor ogólny/ortofosforany LCK 348 – 3 opakowania po 25 testów, 
5) Fosfor ogólny/ortofosforany LCK 350 – 3 opakowania po 25 testów, 
6) Azot azotanowy LCK 339 – 2 opakowania po 25 testów, 
7) Azot azotanowy LCK 340 – 2 opakowania po 25 testów, 
8) Azot amonowy LCK 303 – 2 opakowania po 25 testów, 
9) Azot amonowy LCK 302 – 2 opakowania po 25 testów, 
10) Azot ogólny LCK 338 – 3 opakowania po 25 testów, 
11) Azot ogólny LCK 238 – 1 opakowanie po 25 testów, 
12) Zestaw odczynników do oznaczania manganu 2651700 – 1 opakowanie (50 testów). 
 
Wskazane ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. W okresie 
obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia podanej 
ilości testów w zależności od potrzeb oraz możliwość́ realizacji innych ilości 
poszczególnych testów, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może 
przekroczyć maksymalnej łącznej wartości umowy. Zmiany te nie będą stanowiła zmiany 
umowy. Z tytułu ewentualnych zmian wskazanych powyżej Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia do Zamawiającego. 
 
Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką 
jakość dostarczanych produktów. 
 
Dostarczone testy i odczynniki do oznaczania manganu powinny mieć co najmniej 6. 
miesięczną przydatność do użycia, liczoną od daty dostawy. 
 
Wykonawca na własny koszt zorganizuje odbiór zużytych testów i opakowań w terminie 
do 6. miesięcy od zakończenia umowy (po zgłoszeniu drogą mailową). Miejsce odbioru: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Nadwiślanka 70, 08-540 Stężyca. 
 

2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze 
wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty 
załadunku, transportu, rozładunku oraz odbioru zużytych testów i opakowań. 
 

3. Realizacja dostawy: 
a) do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Nadwiślanka 70, 08-540 Stężyca, od 

poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30, 
b) partiami (co najmniej 2 dostawy w czasie obowiązującej umowy) na podstawie 

zgłoszenia Zamawiającego drogą mailową – realizacja do 14 dni roboczych od dnia 
złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do 
piątku (z wyjątkiem przypadających w tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy), 

c) koszt transportu po stronie Wykonawcy. 
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4. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania 
łącznej wartości za całość przedmiotu umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
 

5. Z tytułu dostawy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą, na 
podstawie prawidłowo wystawionych faktur za faktycznie dostarczoną ilość produktów, 
zgodną ze złożonym zamówieniem. 

 
6. Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury za zrealizowaną 

jednorazowo dostawę. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 
konta Zamawiającego. 

 
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem 

umowy dostarczy Zamawiającemu aktualną kartę charakterystyki substancji 
niebezpiecznych (dopuszczalne drogą mailową). W przypadku, gdy w trakcie realizacji 
umowy Wykonawca dokona aktualizacji karty charakterystyki, to jest on zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu nową kartę charakterystyki najpóźniej wraz 
z najbliższą dostawą. 

 
8. Wszelkie informacje związane z realizacją zamówienia (potwierdzenia przyjęcia do 

realizacji zamówienia, spodziewany termin dostawy, opóźnienia w dostawach, itp.) należy 
przesyłać na następujące adresy e-mail: zwik@mzgk.pl oraz mostrzyzek@mzgk.pl. 
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