
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rur PE do budowy, remontu 
i usuwania awarii na sieciach i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Wymagania techniczno–jakościowe rur i ilość: 
1) Rura PE 100 RC SDR17 PN10, z dwiema warstwami współtłoczonymi, zgodna 

z normą PE-EN12201-2:2012 lub równoważną: 
a) Dn 40 mm – 200 m.b., 
b) Dn 63 mm – 100 m.b., 
c) Dn 90 mm – 48 m.b., 
d) Dn 110 mm – 48 m.b., 
e) Dn 125 mm – 360 m.b., 
f) Dn 160 mm – 108 m.b.; 

2) Rura PE 100RC SD11 PN16, Dn 225 mm, z dwiema warstwami współtłoczonymi, 
zgodna z normą PE-EN12201-2:2012 lub równoważną – 84 m.b. 

3. Wszystkie rury PE muszą posiadać atest PZH. 
4. Zamawiający wymaga co najmniej 60. miesięcznej gwarancji na dostarczone rury. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji innych ilości poszczególnych rur, niż 

ilości określone w pkt. 2. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający może 
zmniejszyć ich ilość stosownie do potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie także 
możliwość całkowitej rezygnacji z dostawy niektórych rur. Powyższe zmiany nie będą 
stanowiły zmiany umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do 
Zamawiającego. 

6. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania 
łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej. 

7. Realizacja dostawy: 
a) do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 08-540 Stężyca, Nadwiślanka 70, 
b) sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień przesłanych 

przez Zamawiającego drogą mailową, 
c) termin realizacji poszczególnych dostaw: do 5 dni roboczych od daty przesłania 

zamówienia Wykonawcy, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających 
w tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 14:00, 

d) koszty transportu oraz rozładunku po stronie Wykonawcy. 
8. Z tytułu dostawy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą, na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur za faktycznie dostarczoną ilość rur, zgodną 
ze złożonym zamówieniem. 

9. Płatność przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od 
daty wystawienia prawidłowej faktury dla zrealizowanej jednorazowo dostawy. Jako 
dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania konta Zamawiającego. 
 

 


