
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa profesjonalnej chemii basenowej do sześciu 

pływalni objętych porozumieniem o współpracy. 

2. Przedmiot zamówienia  będzie dostarczany sukcesywnie, bezpośrednio do następujących 

obiektów: 

1) Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku; ul. Bieszczadzka 7; 38-600 Lesko 

2) Zespół Krytych Pływalni ; ul. Sportowa 8,  38-400 Krosno    

3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie; ul. Parkowa 5a; 36-200 Brzozów 

4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle; ul. Sikorskiego 15; 38-200 Jasło 

5) Zespół Basenów „Delfin” Ustrzyki Dolne; ul. Gombrowicza 49; 38-700 Ustrzyki Dolne 

6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku; ul. Królowej Bony 4; 35-800 Sanok 

3. Specyfikację dostaw (wykaz środków chemicznych) zawiera załącznik nr 1A SIWZ („Kosztorys 

ofertowy”). 

4. Podane w kosztorysie ilości dotyczą okresu 1 roku (umowa zostanie zawarta na taki okres). 

5. Termin realizacji zamówienia: 

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiających 

określonych w składanych zamówieniach kolejnych partii towaru po cenach jednostkowych nie 

wyższych niż ustalone w kosztorysie ofertowym przez okres 12 m-cy od daty zawarcia umowy, 

chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota brutto Zamówienia. 

6. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na każdorazowe wezwanie zamawiającego wg zasad 

określonych w umowie w terminie maksymalnie 3-7 dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego za pomocą faxu lub drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy. 

7. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na adresy Zamawiającego wyszczególnione w punkcie  

2 w godzinach: 07:00-22:00 Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia transportem 

własnym, na swój koszt i ryzyko wraz z rozładunkiem. Po rozładowaniu wykonawca zobowiązuje zabrać 

puste pojemniki po chemii basenowej. 

8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i wad 

prawnych i był dopuszczony do obrotu. 

9. Minimalny okres ważności (przydatności do użycia) preparatów wymagany przez Zamawiającego 

wynosi 3 miesięcy i liczony będzie od dnia każdej dostawy chemii basenowej, potwierdzonej 

protokołem odbioru. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ. 

11. Środki chemii basenowej muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przeznaczonych 

dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt (w języku polskim), 

określające jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe oraz termin jego 

ważności. Muszą one posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta). Opakowania 

muszą posiadać specjalną nakrętkę zabezpieczoną fabryczną plombą producenta. 



12. Z chwilą dostarczenia  pierwszego zamówienia preparatów i  środków chemicznych do pomieszczeń 

magazynowych obiektów wskazanych w  pkt 2 Wykonawca przekaże  Zamawiającemu komplet 

dokumentów obejmujący: 

• aktualne dokumenty dopuszczające oferowane preparaty i środki chemiczne do stosowania na 

rynku polskim (np. deklaracja zgodności, certyfikat, pozwolenie na obrót preparatami biobójczymi 

jeśli dotyczy, itp.),  

• wydaną przez producenta kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego do oferowanych 

preparatów i środków chemicznych (jeśli takowe w nich występują) lub karty charakterystyki 

oferowanych preparatów i środków chemicznych,  

• zalaminowane karty techniczne dla: podchlorynu sodu, kwasu siarkowego, środka przeciw glonom, 

koagulantu, które Zamawiający umieści w magazynie w/w środków  

13. Każdorazowo podczas dostawy Zamawiający wymaga potwierdzenia dostarczenia towaru 

w formie protokołu odbioru, który zostanie obustronnie podpisany na miejscu dostawy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań, w szczególności 

każdorazowo podczas kolejnych dostaw. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowych i wyrywkowych badań laboratoryjnych 

zgodności parametrów dostarczanych substancji i mieszanin względem parametrów 

deklarowanych w karcie charakterystyki oraz w załączniku 1A–tj. kosztorysie ofertowym. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli łańcucha dostaw z wymogiem 

udokumentowania dostawy partii towaru od producenta przez ewentualnych poszczególnych 

pośredników. 

17. Każda partia towaru będzie kontrolowana przez Zamawiającego. W przypadku 

stwierdzenia przy odbiorze braków towaru, naruszenia plomb lub opakowania (w tym 

jakichkolwiek śladów uszkodzenia lub otwarcia), niewłaściwego asortymentu, niewłaściwie 

opisanego asortymentu lub braku załączonych deklaracji zgodności towar nie zostanie 

odebrany w całości lub w części na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności analizy 

zawartości opakowania. Zamawiający w ciągu 12 godzin od stwierdzenia powyższych faktów 

powiadomi Wykonawcę , który w tym samym terminie zobowiązany będzie do uzupełnienia 

braków bądź wymiany towaru. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do losowej weryfikacji zgodności dostarczonego 

towaru z umową w niezależnym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli 

badanie w laboratorium wykaże, że dostarczony towar będzie niezgodny z umową, w 

szczególności z właściwą deklaracją, to Zamawiający ma prawo zwrócić go do Wykonawcy na 

jego koszt i ryzyko, jak również obciążyć Wykonawcę kosztami badań. Pobór próbek do analizy 

towaru w laboratorium odbywać się będzie podczas dostawy w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z poboru próbek sporządzony zostanie protokół. 

19. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady jakościowe, to Zamawiający ma prawo 

zwrócić go do Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. W przypadku zwrotu towaru przez 

Zamawiającego Wykonawca wymieni wadliwy towar na nowy, bez wad w terminie 2 dni od 

daty otrzymania reklamacji. Reklamacja może być zgłaszana przez Zamawiającego drogą 

telefoniczną, mailową lub faksem. 

20. W przypadku niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad lub właściwego w terminie 

określonym w ust. 19, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u osoby trzeciej, a kosztami 



zakupu obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni 

od daty otrzymania faktury.  

 


