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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

 
 
 
 
 

 

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 
 

Godziny urzędowania: 7:00-15:00 
Adres strony internetowej: http://www.mpo.torun.pl 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpo.torun.pl 
Fax: (56) 63 98 120 

 

 

http://www.mpo.torun.pl/
mailto:sekretariat@mpo.torun.pl


 

II Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”. 

 

III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów 

ciężarowych specjalizowanych wchodzących w skład zaplecza technicznego MPO Sp. z o.o. w 

Toruniu ul. Grudziądzka 159. 

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 34300000-0 – części i akcesoria  

do pojazdów i silników do nich, 34330000-9 – części zapasowe do pojazdów do transportu 

towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną 

lub więcej części. 

3. Opis części zamówienia:  

1) Część 1: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Star SMW 1142 Turbo 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1A i nr 4a 

2) Część 2: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Jelcz 422K 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1B i nr 4b 

3) Część 3: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Jelcz 325 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1C i nr 4c 

4) Część 4: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Volvo 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1D i nr 4d 

5) Część 5: Dostawa części zamiennych do samochodów marki DAF 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1E i nr 4e 

6) Część 6: Dostawa części zamiennych do samochodu marki Scania 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1F i nr 4f 

7) Część 7: Dostawa części zamiennych do rozsypywarek P-1  

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1G  

8) Część 8: Dostawa części zamiennych do zamiatarek Broddway 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1H  

9) Część 9: Dostawa części zamiennych do rozsypywarek i pługów Schmidt 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1I i 4i 

4. Oferowany asortyment musi być fabrycznie nowy, bez śladów używania, kompletny, 

oryginalny. Oryginalne części zamienne mogą zostać zastąpione częściami zamiennymi o 

porównywalnej jakości. Przez części zamienne o porównywalnej jakości do oryginalnych należy 

rozumieć części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co 

komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. 

Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy.  

5. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca ma obowiązek w kolumnie 

Nazwa producenta Formularza cenowego wskazać nazwę producenta oferowanego produktu. 



6. Zamawiający wymaga, aby części zamienne (oryginalne lub części o porównywalnej jakości) 

związane z bezpieczeństwem użytkowania pojazdów i ochroną środowiska spełniały co najmniej 

jeden z następujących warunków: 

- oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji 

Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – „E” lub Unii 

Europejskiej – „E”; 

- oznakowane są cechami producenta pojazdu na który wystawiono krajowe świadectwo 

homologacji typu pojazdu, ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki 

celem ewidencji; 

- oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe 

świadectwo homologacji typu pojazdu, ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej 

jednostki celem ewidencji; 

- oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności  

i akredytacji, przepisu nie stosuje się do przedmiotów wyposażenia i części oznakowanych 

znakiem bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych przepisów o badaniach i certyfikacji; 

Wykaz części związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu i ochroną środowiska 

podlegających sprawdzeniu w tym zakresie przez jednostki akredytowane w polskim systemie 

akredytacji określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). 

Przedmioty wyposażenia i części objęte obowiązkiem homologacji są w przepisach o homologacji 

pojazdów. 

7. Części zamienne oryginalne wprowadzone na rynek przez producenta pojazdu winny być 

zapakowane w opakowania koncernu samochodowego z trwałym oznaczeniem jego logo,  

a wprowadzone na rynek przez producenta winny być zapakowane w opakowanie  

tego producenta. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy. 

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert,  

a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

IV Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021r. 

 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp 

dotyczące: 



a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp  

w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. 



10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy 

SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego i 

brak podstaw wykluczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

15. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp. 

 

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia oświadczeń i dokumentów. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. V.2 SIWZ, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie,  

że nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  



z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór 

dokumentu zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ). 

 

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.2.1. powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wraz z ofertą (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane jest przez każdego z członków konsorcjum; w 

przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich Wykonawca zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu).  

4. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.2.2, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia 

ofert.  

5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 

VII Dokumenty przedmiotowe 

Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia,  

że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 

 

VIII Forma dokumentów 

1. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.2.1) SIWZ Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

2. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. VI i VII SIWZ należy złożyć w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych 

w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą.  

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu innego niż oświadczenia, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej autentyczności.  

 

IX Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 



2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt IX.3 

SIWZ. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany  

przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia  

lub informacji w sposób określony w pkt IX.4 SIWZ, oświadczy iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. IX.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt IX.6 SIWZ. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 

na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ www.bip.mpo.torun.pl. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ 

www.bip.mpo.torun.pl. 

11. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

1) w sprawach proceduralnych – Adam Pawlak - tel. (56) 63 98 144; 

2) w sprawach merytorycznych – Tomasz Mucha - tel. (56) 63 98 141. 

12. Adres do korespondencji: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@mpo.torun.pl 

Adres poczty strony internetowej Zamawiającego: http://www.mpo.torun.pl 

Fax: (56) 63 98 120 

 

X Wymagania dotyczące wadium 

1. Wadium należy wnieść w kwocie:  

http://www.bip.mpo.torun.pl/
http://www.bip.mpo.torun.pl/
mailto:sekretariat@mpo.torun.pl
http://www.mpo.torun.pl/


1) Część 1 – 600,00 (słownie złotych: sześćset 00/100); 

2) Część 2 – 1400,00 zł (słownie złotych: tysiąc czterysta 00/100); 

3) Część 3 – 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100); 

4) Część 4 – 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100); 

5) Część 5 – 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100); 

6) Część 6 – 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100); 

7) Część 7 – 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100); 

8) Część 8 – 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100); 

9) Część 9 – 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). 

2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. do dnia 29.12.2020 r. 

godzina 13.00. 

3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej z następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

mBank S.A. 78 1140 2088 0000 5940 6900 1001 z dopiskiem „Wadium na dostawę części 

samochodowych – Część…..’’. 

Kwotą, o której mowa w pkt X.1 SIWZ musi być uznany rachunek Zamawiającego 

do terminu określonego w pkt X.2 SIWZ. 

Kopię potwierdzenia wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty.  
 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń – dokument 

winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku) lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwota gwarancji,  

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego bez konieczności jego uzasadniania, 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: 

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 



b) którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 

lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Na potwierdzenie wniesienia wadium w jednej z form wskazanych w pkt. X.3.2)-5) Wykonawca 

załączy do oferty kopię dokumentu wniesienia wadium potwierdzoną przez siebie „za zgodność  

z oryginałem”. Natomiast oryginał dołączy do oferty nie zszywając go z nią trwale, gdyż 

uniemożliwi to jego zwrot Wykonawcy. 

 

XI Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych części. 

2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej 

3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) i Formularzy cenowych 

(Załącznik nr 1a-1i do SIWZ) wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, 

tj.: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 

2) W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników - pełnomocnictwo w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone 

przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności.  

3) W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z odpisu z właściwego rejestru  

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku działania 

Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub 

kopię poświadczoną notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną 

nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów 



potwierdzających umocowanie tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu spółki  

z pominięciem pozostałych wspólników np.: umowę spółki, uchwałę wspólników.  

6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się: 

1) spiąć (zszyć) w kolejności podanej w pkt XII.3 SIWZ w sposób uniemożliwiający 

dekompletację, 

2) ponumerować, 

3) zaparafować. 

7. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażeń 

lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta 

wewnętrzna jak i zewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy, 

zaadresowana na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 

87-100 Toruń, sekretariat oraz posiadać dopiski „oferta na dostawy części samochodowych’’ 

oraz „nie otwierać przed dniem 29.12.2020 r. godzina 13:15”. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany 

lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, 

tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia 

została zachowana. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego 

oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

11. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w Formularzu oferty 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone wraz z ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie 

oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez 

Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt XII.4 SIWZ 

stosuje się odpowiednio. 

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy 

Pzp. 

13. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 



XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.,  

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, w sekretariacie, w terminie do dnia 29.12.2020 r. godzina 

13:00.  

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.,  

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, w pok. 312, w dniu 29.12.2020 r. godzina 13:15. 

 

XIV Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę ofertową należy wskazać w Formularzu oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 

2. Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe wskazane w Formularzu oferty mają być wyrażone w PLN 

zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia (w 

tym koszty transportu i opłaty związane z dostawą do magazynu Zamawiającego), czyli musi 

uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ, wzoru umowy i obowiązującego prawa,  

a także wszelkie nakłady i prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów. 

4. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria i ich znaczenie w każdej części:  

CENA - 80%; MARŻA – 20%. 

2. Sposób oceny ofert: 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające 

odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (80) w kryterium CENA ofercie  

z najniższą ceną za realizację zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego 

algorytmu: 

              cena minimalna (najniższa z oferowanych cen)  

C =   ------------------------------------------------------------  x 80 pkt 

            cena oferty badanej 

 

 

 



 

Marżę należy wyliczyć według poniższego wzoru: 

   Cena z marżą – Koszt zakupu 

Marża (%) =   ----------------------------------------------------- 

                      Cena z marżą 

 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20) w kryterium MARŻA ofercie z najniższą 

marżą. Pozostałe oferty otrzymają w tym kryterium punkty wg poniższego algorytmu: 

               marża minimalna (najniższa z oferowanych) 

M =   --------------------------------------------------------  x 20 pkt 

            marża oferty badanej 

 

W przypadku zaoferowania marży w wysokości 0% do obliczenia ilości punktów zostanie przyjęta 

najniższa wielkość z pozostałych zaoferowanych, ale nie większa niż 0,001%. 

Wyniki w obu kryteriach będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Każda część będzie oceniania oddzielnie wg powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana ta oferta, która uzyska największą sumę punktów z obu kryteriów wg algorytmu: 

LP = C + M 

LP - całkowita liczba punktów przyznana ofercie 

C - liczba punktów przyznana za kryterium cena 

M - liczba punktów przyznana za kryterium marża 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

XVI Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy, 

może: 

1) złożyć wniosek o przełożenie terminu,  

lub  

2) złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą. 

 

XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVIIII Wzór umowy 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

 



XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla 

postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

11 ust 8 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom, o których mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

XX Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. 

z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, tel: 56-63-98-119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o., 

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń jest Pan Mariusz Andryszak, adres e-mail: iod@mpo.torun.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr CZ/ZP-33/2020 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

mailto:sekretariat@mpo.torun.pl


− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty – Zał. nr 1 do SIWZ; 

2. Formularz cenowy – Zał. nr 1a-1i do SIWZ; 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. nr 2 do SIWZ; 

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Zał. nr 3 do SIWZ; 

5. Wykaz pojazdów samochodowych należących do MPO Sp. z o.o. w Toruniu – Zał. nr 4a-4i  

do SIWZ; 

6. Wykaz części zamiennych przekazanych do depozytu Zamawiającego – Zał. nr 5a-5d do SIWZ; 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 6 do SIWZ  

8. Wzór umowy – Zał. nr 7 do SIWZ. 

 

 

 

 

Zatwierdził: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Załącznik nr 4 do umowy 

  
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 

159, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadająca NIP 879-016-92-80, Regon 

870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 14 491 000 zł 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Firma: …………………..……………………………….………………………………………………..…… 

Siedziba:.………………..………………………………………………………………………………………. 

                            (dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

Imię i Nazwisko: ………………………………….…………………………………………………………… 

Adres 

zamieszkania:….………………………………………………………………………….…………………… 

Nazwa 

przedsiębiorstwa3:……………………………………………………………………………………………… 

Adres 

Wykonawcy4:…………………………………………………………………………………………………… 

                           (dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej  
                                   jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) 

 

NIP:…………………..……………… 

Regon:………………………………. 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

Nr telefonu:………………………………… 

Nr faksu: ……………..…………………… 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………….. 

 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia 

opisanego w SIWZ w postępowaniu o znaku CZ/ZP-33/2020 na następujących warunkach: 

 

 

 

 
3 Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy podlegają wpisowi do ewidencji 

działalności gospodarczej. 
4 Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy podlegają wpisowi do ewidencji 
działalności gospodarczej. 



 

1. Część 1: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Star SMW 1142 Turbo: 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:........................................................................zł  

(słownie złotych:..............................................................................................................................), 

w tym: ........................................................................ zł netto + …..% VAT. 

2) Powyższa cena została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 1a 

do SIWZ). 

3) Oferuję dostawę części zamiennych do samochodów marki Star SMW 1142 Turbo 

niewymienionych w formularzu cenowym ze stałą marżą w wysokości …… %; 

4) Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

podwykonawcom...........................................................................................................5 

 
 
2. Część 2: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Jelcz P422K: 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:........................................................................zł  

(słownie złotych:..............................................................................................................................), 

w tym: ........................................................................ zł netto + …..% VAT. 

2) Powyższa cena została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 1b 

do SIWZ). 

3) Oferuję dostawę części zamiennych do samochodów marki Jelcz 422K niewymienionych w 

formularzu cenowym ze stałą marżą w wysokości …… %; 

4) Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

podwykonawcom...........................................................................................................6 

 

 

3. Część 3: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Jelcz 325 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:........................................................................zł  

(słownie złotych:..............................................................................................................................), 

w tym: ........................................................................ zł netto + …..% VAT. 

2) Powyższa cena została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 1c 

do SIWZ). 

3) Oferuję dostawę części zamiennych do samochodów marki Jelcz 325 niewymienionych w 

formularzu cenowym ze stałą marżą w wysokości …… %; 

4) Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

podwykonawcom...........................................................................................................7 

 
5 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy i podać firmy wykonawców. 
6 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy i podać firmy wykonawców. 



 

 
4. Część 4: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Volvo 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:........................................................................zł  

(słownie złotych:..............................................................................................................................), 

w tym: ........................................................................ zł netto + …..% VAT. 

2) Powyższa cena została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 1d 

do SIWZ). 

3) Oferuję dostawę części zamiennych do samochodów marki Volvo niewymienionych w formularzu 

cenowym ze stałą marżą w wysokości …… %; 

4) Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

podwykonawcom...........................................................................................................8 

 

 

5. Część 5: Dostawa części zamiennych do samochodów marki DAF 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:........................................................................zł  

(słownie złotych:..............................................................................................................................), 

w tym: ........................................................................ zł netto + …..% VAT. 

2) Powyższa cena została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 1e 

do SIWZ). 

3) Oferuję dostawę części zamiennych do samochodów marki DAF niewymienionych w formularzu 

cenowym ze stałą marżą w wysokości …… %; 

4) Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

podwykonawcom...........................................................................................................9 

 
 
6. Część 6: Dostawa części zamiennych do samochodu marki Scania 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:........................................................................zł  

(słownie złotych:..............................................................................................................................), 

w tym: ........................................................................ zł netto + …..% VAT. 

2) Powyższa cena została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 1f 

do SIWZ). 

3) Oferuję dostawę części zamiennych do samochodów marki Scania niewymienionych w 

formularzu cenowym ze stałą marżą w wysokości …… %; 

4) Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

podwykonawcom...........................................................................................................10 

 
7 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy i podać firmy wykonawców. 
8 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy i podać firmy wykonawców. 
9 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy i podać firmy wykonawców. 



 
 
7. Część 7: Dostawa części zamiennych do rozsypywarek P-1 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:........................................................................zł  

(słownie złotych:..............................................................................................................................), 

w tym: ........................................................................ zł netto + …..% VAT. 

2) Powyższa cena została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 1g 

do SIWZ). 

3) Oferuję dostawę części zamiennych do rozsypywarek P-1 niewymienionych w formularzu 

cenowym ze stałą marżą w wysokości …… %; 

4) Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

podwykonawcom...........................................................................................................11 

 

8. Część 8: Dostawa części zamiennych do zamiatarek Broddway 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:........................................................................zł  

(słownie złotych:..............................................................................................................................), 

w tym: ........................................................................ zł netto + …..% VAT. 

2) Powyższa cena została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 1h 

do SIWZ). 

3) Oferuję dostawę części zamiennych do zamiatarek Broddway niewymienionych w formularzu 

cenowym ze stałą marżą w wysokości …… %; 

4) Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

podwykonawcom...........................................................................................................12 

 

9. Część 9: Dostawa części zamiennych do rozsypywarek i pługów Schmidt 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:........................................................................zł  

(słownie złotych:..............................................................................................................................), 

w tym: ........................................................................ zł netto + …..% VAT. 

2) Powyższa cena została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 1i 

do SIWZ). 

3) Oferuję dostawę części zamiennych do rozsypywarek i pługów Schmidt niewymienionych w 

formularzu cenowym ze stałą marżą w wysokości …… %; 

4) Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

podwykonawcom...........................................................................................................13 

 

 
10 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy i podać firmy wykonawców. 
11 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy i podać firmy wykonawców. 
12 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy i podać firmy wykonawców. 
13 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy i podać firmy wykonawców. 



 

10. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń 

11. UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

12. Zapoznałem się z treścią projektu umowy, nie wnoszę do niego zastrzeżeń  

i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych w przypadku gdyby 

uznano moją ofertę za najkorzystniejszą 

13. Zastrzegam / nie zastrzegam14 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odniesieniu do informacji zawartych w 

ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu 

podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:…………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem15? 
 

Tak 
 

Nie 
15. Wadium (w przypadku wniesienia w formie pieniężnej) proszę zwrócić na konto: 

……………………………………………………………………………………………….…………...…… 

Nazwa banku Wykonawcy: ………………………………………………………………………………… 

16. OFERTĘ niniejszą składam na............... kolejno ponumerowanych stronach. 

17. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ......................................., 2) ......................................., 

3) ......................................., 4) ......................................., 

 
 
 
 
 
.................................. dn.............................  ......................................................................... 

(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych lub imienna 
pieczątka i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami „SIWZ”. 
 
15 Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 
pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR 

c) w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR 



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ CENOWY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 a do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy 

  

   

Formularz cenowy na sukcesywną dostawę części zamiennych do pojazdów 

m. STAR typ 1142 TURBO 
Lp. Nazwa asortymentu J.m Szacu

nkowa 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

zł netto  

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostkowe 

brutto w zł 

Wartość 

netto zł 

Nazwa 

produce

nta 

A B   C   D E F G=E+(EF) H=DG I 

1 Alternator kompletny A220  szt 3      

2 Zestaw prostownikowy alternatora A220 szt 1      

3 Uzwojenie alternatora A220 (stojan) szt 1      

4 Rozrusznik kompletny R10c szt 5      

5 Szczotka kompletna rozrusznika  szt 4      

6 Włącznik WE 10a rozrusznika szt 1      

7 Dźwignia rozrusznika szt 1      

8 Wirnik rozrusznika szt 1      

9 Zespół sprzęgający szt 1      

10 Pierścień oporowy zębnika  szt 1      

11 Pompa zasilająca kompletna V 8 HFM 11 szt 2      

12 Pompka ręczna kompletna V2.5.00.M04 szt 1      

13 Pompa wody kompletna  szt 1      

14 Sprzęgło pompy wtryskowej komp. K57B szt 1      

15 Uszczelka miski oleju silnika szt 1      

16 Korek spustu oleju szt 1      

17 Taśma mocująca alternator szt 1      

18 Napinacz pasków  szt 5      

19 Korek wlewu paliwa szt 2      

20 Przewód olejowy sprężarki metalowy szt 1      

21 Przewód powietrzny sprężarki elastyczny szt 1      

22 Korek wlewu oleju szt 2      

23 Wspornik górny amortyzatora  szt 1      

24 Obejma stabilizatora metalowa szt 1      

25 Sworzeń stabilizatora do drążka  szt 4      

26 Tulejka wahacza szt 2      

27 Szelka zbiornika paliwa  szt 1      

28 Wspornik resoru tylnego szt 1      

29 Cięgło żaluzji szt 1      

30 Nakrętka zwrotnicy lewa szt 2      

31 Nakrętka zwrotnicy prawa szt 2      

32 Zbiornik płynu hamulcowego szt 1      

33 Przewód sterowania sprzęgła metalowy szt 2      

34 Przewód wspomagania  szt 2      

35 Przewód wspomagania  szt 2      

36 Cięgno hamulca ręcznego szt 1      

37 Pedał gazu turbo szt 1      

38 Przewód paliwa zbiornik - filtr szt 2      

39 Przewód paliwa zbiornik osadnik szt 2      

40 Mieszalnik paliwa 150 L szt 1      

41 Wspornik stabilizatora szt 1      

42 Wspornik kabiny lewy  szt 4      

43 Wspornik kabiny prawy szt 4      

44 Wieniec zębaty koła zamachowego szt 1      

45 Koło zamachowe z wieńcem zębatym  szt 1      



46 Czujnik temperatury wody FSTW-2 24V szt 1      

47 Czujnik ciśnienia oleju EFA6 24V szt 1      

48 Koło kierownicy szt 1      

49 Korbka podnoszenia szyby tworzywo szt 1      

50 Podkładka korbki tworzywo szt 1      

51 Klamka wewnętrzna tworzywo szt 1      

52 Lampa cofania prostokątna  szt 1      

53 Lampa narożna kierunk. Lewa 24V szt 2      

54 Lampa narożna kierunk. Prawa 24V szt 2      

55 Lampa obrysowa przednia lewa 24V szt 1      

56 Lampa obrysowa przednia prawa 24V szt 1      

57 Lampa obrysowa tylna lewa 24V szt 1      

58 Lampa obrysowa tylna prawa 24V szt 1      

59 Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej  szt 1      

60 Lampa oświetlenia wnętrza kabiny szt 1      

61 Lampa kierunkowskazu boczna szt 2      

62 Lampa zespolona tylna prawa szt 5      

63 Lampa zespolona tylna lewa szt 5      

64 Klamki zew. Kpl. Star szt 1      

65 Regulator napięcia REO-28 szt 2      

66 Stacyjka szt 2      

67 Tablica wskaźników z elementami szt 1      

68 Przełącznik zespolony szt 1      

69 Układ dźwigni wycieraczki szt 1      

70 Mechanizm napędowy wycieraczki szt 1      

71 Automatyczny przestawiacz kąta wtrysku szt 1      

72 Sprężarka kompletna szt 1      

73 Przewód wydechowy tylny szt 1      

74 Obejma szt 3      

75 Przewód wydechowy przedni kompletny szt 1      

76 Hamulec silnikowy szt 2      

77 Wieszak tłumika szt 1      

78 Tłumik szt 1      

79 Zbiornik paliwa 150 litr. zgrzewany szt 1      

80 Drążek kierowniczy podłużny kompletny szt 1      

81 Drążek kierowniczy poprzeczny kompletny szt 1      

82 Trzon przegubu prawego szt 1      

83 Zacisk drążka szt 1      

84 Reflektor Liaz H-4 szt 2      

85 Sworzeń resoru tylnego szt 6      

86 Amortyzator szt 2      

87 Poduszka gumowa szt 1      

88 Wspornik dolny amortyzatora szt 1      

89 Strzemię tylne resoru szt 1      

90 Siodło strzemion resoru tylne szt 4      

91 Wieszak resoru kompletny szt 4      

92 Tulejka wieszaka szt 5      

93 Resor gumowy szt 1      

94 Tylny resor kompletny szt 1      

95 Przedni resor kompletny szt 2      

96 Wieszak resoru przedniego szt 2      

97 Amortyzator  szt 2      

98 Strzemię resoru przedniego szt 8      

99 Zderzak gumowy szt 1      

100 Bęben hamulcowy przedni szt 3      

101 Okładzina szczęki  szt 12      

102 Szczęka hamulcowa kompletna szt 4      

103 Sprężyna szczęk hamulca szt 2      

104 Cylinder hamulcowy szt 1      

105 Szczęka hamulcowa współbieżna kompletna  szt 4      

106 Siłownik hamulcowy szt 3      



107 Szczęka hamulcowa przeciwbieżna szt 1      

108 Hydrauliczny cylinder rozpierający  szt 3      

109 Pompa hamulców hydraulicznych X58.50.00-1 szt 2      

110 Główny zawór hamulcowy szt 2      

111 Krzyżak z łożyskami wału napędowego szt 1      

112 Wał napędowy tylny szt 2      

113 Tarcza dociskowa sprzęgła kompletna szt 1      

114 Tarcza sprzęgła z piastą i okładzinami  szt 2      

115 Poduszka przedniego zawieszenia silnika komp szt 1      

116 Poduszka zawieszenia silnika komp.tył szt 1      

117 Podpora pośrednia komp.wału napędowego szt 3      

118 Wał napędowy przedni z łożyskiem  szt 2      

119 Łożysko walcowe przesuwne NUPA-309 szt 1      

120 Obejma łożyska wału szt 4      

121 Manometr ciśnienia oleju  szt 1      

122 Reflektor prawy szt 1      

123 Reflektor lewy szt 1      

124 Ręczny zawór hamulcowy szt 1      

125 Zawór elektromagnetyczny EZP-24V szt 1      

126 Złącze przewodów z zaworkiem szt 1      

127 Zawór zwrotny HZZ1 szt 1      

128 Zawór trójdrożny szt 1      

129 Pompa sprzęgła  PHS-2-19.1 szt 1      

130 Cylinder sprzęgła CHS-19 szt 1      

131 Przewód sterowania sprzęgłem szt 1      

132 Automatyczny regulator siły hamowania szt 1      

133 Dwuobwodowy zawór przekaźnikowo-sterujący 

kompletny 

szt 1      

134 Siłownik hamulca silnikowego szt 1      

135 Zestaw naprawczy zwrotnicy osi przód kpl. szt 4      

136 Łożysko wyciskowe sprzęgła  szt 4      

137 Przegub kulowy drążka kierowniczego prawy szt 5      

138 Przegub kulowy drążka kierowniczego lewy szt 5      

139 Przegub kulowy drążka kierowniczego 

podłużnego - przedni 

szt 5      

140 Przegub kulowy drążka kierowniczego 

podłużnego -tylny 

szt 5      

141 Pióro wycieraczki szt 4      

142 Wspornik lusterka lewy szt 1      

143 Wspornik lusterka prawy szt 1      

144 Uszczelka głowicy szt 2      

145 Ramię wycieraczki  szt 3      

146 Ramię zwrotnicy lewe szt 1      

147 Bieżnia uszczelniacza szt 4      

148 Pierścień uszczelniający A110x130x12 szt 1      

149 Łożysko stożkowe 32311A Szt  2      

150 Łożysko stożkowe 30308A szt 2      

151 Piasta koła przedniego kpl. szt 2      

152 Klamki zewnętrzne kpl. szt 2      

153 Klosz lampy zespolonej przedniej prawej szt 1      

154 Klosz lampy zespolonej przedniej lewej szt 10      

155 Klosz lampy kierunkowskaz boczny szt 10      

156 Klosz lampy tylnej zespolonej szt 10      

157 Klosz lampy tylnej zespolonej szt 10      

158 Nakrętka koła  szt 20      

159 Śruba mocująca koło szt 20      

160 Piasta tylna kpl. szt 1      

161 Lusterko wsteczne LWB380 szt 4      

162 Przerywacz kierunkowskazu szt 2      

163 Fartuch przeciwbłotny pojazdu szt 4      

164 Odłącznik prądu SW41 szt 3      



165 Paski klinowe 937x13 (SPZ) szt 6      

166 Paski klinowe 1332x13 (SPA) szt 6      

167 Linka hamulca szt 1      

168 Przystawka skrzyni biegów szt 1      

169 Nadkole kpl. przód lewe szt 1      

170 Nadkole kpl. przód prawe szt 1      

171 Podnośnik szyby lewy szt 1      

172 Uszczelka pokrywy zaworów  szt 6      

173 Tuleja resoru  szt 6      

174 Linka sprzęgła  szt 1      

175 Sprzęgło przystawki szt 1      

176 Przewód paliwa  szt 1      

177 Chłodnica wody szt 1      

178 Szyba opuszczana drzwi szt 1      

179 Siłownik sprzęgła szt 1      

180 Uszczelka kolektora wydechowego szt 7      

181 Cięgno hamulca ręcznego szt 1      

182 Osłona siłownika  szt 1      

183 Wspornik lampy bocznej szt 2      

184 Przegub kulowy skrzyni biegów szt 2      

185 Siłownik uruchamiający serwo szt 2      

186 Pierścień wycisku sprzęgła szt 1      

187 Uszczelka kolektora ssącego szt 8      

188 Uszczelka kolektora wodnego Szt 6      

189 Automatyczny regulator siły hamowania szt 1      

190 włącznik klawiszowy  szt 2      

191 Zamek drzwi szt 1      

192 Czujnik hydrauliczny szt 1      

193 Induktor tachografu szt 2      

194 Elektrozawór EZP 24V szt 1      

195 Siłownik hamulca ręcznego szt 1      

196 Sworzeń siłownika  szt 1      

197 Widełki siłownika szt 1      

198 Wiązka tachografu szt 1      

199 Uszczelka rury wydechowej  szt 1      

200 Uszczelka kolektora wydechowego szt 1      

201 Przewód ssący  szt 1      

202 Włącznik światła cofania  szt 1      

203 Sygnał wstecznego biegu szt 1      

204 Uszczelki sprężarki szt 2      

205 Płyta sprężarki z listwami szt 1      

206 Siłownik blokady przystawki szt 1      

207 Nakrętka strzemiona  szt 16      

208 Grzałka osuszacza szt 1      

209 Automat świateł stop szt 2      

210 Obejma podpory wału szt 1      

211 Zawór 4-drożny szt 1      

212 Błotnik tylny plastikowy szt 1      

213 Linka pedału przyspieszenia szt 10      

 razem        

 

Wykonawca         Zamawiający 
 

 



  

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 b do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy 

  

Formularz cenowy na sukcesywną dostawę części zamiennych do pojazdów 

m. JELCZ typ P422 
Lp. Nazwa asortymentu J.m Szac

unk

owa 

ilość 

Cena 

jednostko

wa zł 

netto  

Stawk

a 

podatk

u 

VAT 

Cena 

jednostk

owe 

brutto w 

zł 

Wartość 

brutto w 

zł 

Nazwa 

produce

nta 

A B   C   D E F G= 

E+(EF) 

H=DG I 

1 Przewód wydechowy przedni kpl. szt 1      

2 Tłumik wydechu szt 1      

3 Filtr powietrza obudowa szt 1      

4  Sworzeń zwrotnicy osi przedniej (Steyer) szt 4      

5  Tulejka zwrotnicy osi przedniej (Steyer) szt 8      

6 Łożysko walcowe osi przedniej (Steyer) szt 4      

7 Sworzeń szczęki hamulcowej osi przedniej (Steyer) szt 6      

8 Tulejka łożyskowa zwrotnicy osi przedniej (Steyer) szt 4      

9. Tulejka rozpieraka osi przedniej (Steyer) szt 8      

10 Pierścień uszczelniający 8804152 szt 4      

11 Zaślepka sworznia zwrotnicy osi przedniej szt 8      

12 Pierścień osadczy sprężynujący 56W szt 8      

13 Podkładka dystansowa  szt 13      

14 Sworzeń koła (szpilka) osi przedniej szt 10      

15 Nakrętka sworznia (szpilki) koła M22x1.5 szt 10      

16 Łożysko stożkowe 32 314 A szt 1      

17 Łożysko stożkowe 32 310 A szt 1      

18 Pierścień uszczelniający 160x140x12/13 szt 1      

19 Siłownik membranowy 24 osi przedniej szt 3      

20 Dźwignia automat. rozpieraka osi przedniej szt 2      

21 Rozpierak lewy osi przedniej szt 2      

22 Rozpierak prawy osi przedniej szt 2      

23 Okładzina hamulcowa FO-706 osi przedniej szt 30      

24 Bęben hamulcowy przedni szt 2      

25 Bęben hamulcowy tylny szt 2      

26 Dźwignia automat rozpieraka Haldex szt 2      

27 Rozpierak lewy tylnej osi szt 1      

28 Rozpierak prawy tylnej osi szt 1      

29 Szczęka hamulcowa kpl z okładziną tylna oś szt 2      

30 Sprężyna szczęk hamulca tylnej osi  szt 6      

31 Sworzeń szczęki hamulca tył szt 6      

32 Tuleja szczęki hamulcowej tył szt 8      

33 Tuleja wspornika hamulca tył szt 4      

34 Śruba koła tylnego (szpilka) szt 15      

35 Nakrętka śruby koła tylnego M22x1,5 szt 10      

36 Resor przedni lewy szt 1      

37 Resor przedni prawy Szt 1      

38 Amortyzator 004.1.48.00 przedni Szt 2      

39 Wahacz resoru przedni kpl szt 4      

40 Sworzeń resoru przedniego szt 6      

41 Tuleja resoru przedniego szt 4      

42 Strzemię resoru przedniego szt 14      

43 Resor tylny kpl szt 2      



44 Sworzeń resoru tylnego szt 10      

45 Strzemię resoru tylnego szt 8      

46 Łożysko gumowe szt 1      

47 Drążek kierowniczy poprzeczny z końcówkami szt 1      

48 Drążek kierowniczy podłużny z końcówkami Szt 1      

49 Końcówka kulista Ø40/M30x1,5 szt 3      

50 Końcówka kulista Ø40/M30x1,5 szt 2      

51 Błotnik tylny lewy szt 4      

52 Błotnik tylny prawy szt 4      

53 Osłona koła tylnego (Fartuch przeciwbłotny) szt 10      

54 Mechanizm napędowy wycieraczki szyb szt 2      

55 Zespół dźwigni wycieraczki szyb szt 2      

56 Pompka spryskiwacza szyb szt 1      

57 Lustro MERA II 0.341 szt 6      

58 Lustro MERA IV 0.266 szt 1      

59 Ramię lustra szt 1      

60 Regulator napięcia RC/28 szt 1      

61 Przerywacz kirunkowskazówTKP-80-40/24V Szt 1      

62 Manometr ciśnienia oleju M60-1/05 szt 1      

63 Manometr ciśnienia powietrza M60-T/0,5P szt 1      

64 Wskaźnik poziomu paliwa FWPP -2 24V szt 1      

65 Wskaźnik temperatury wody FWIW 24V szt 1      

66 Odłącznik akumulatorów szt 1      

67 Zbiornik paliwa 250 lit szt 1      

68 Korek wlewowy L-T1 zbiornika paliwa szt 2      

69 Termostat szt 2      

70 Siłownik hamulca tył szt 2      

71 Lampa zespolona tył lewa szt 2      

72 Końcówki wtryskiwacza szt 1      

73 Uchwyt stabilizatora szt 1      

74 Obejma gumowa stabilizatora szt 1      

75 Rura wydechowa szt 1      

76 Zaślepka zwrotnicy szt 1      

77 Łożysko oporowe szt 1      

78 Sworzeń zwrotnicy szt 1      

79 Pompa wody z sprzęgłem elektromagnetycznym szt 6      

80 Docisk sprzęgła silnika kpl. szt 4      

81 Tuleja stabilizatora szt 1      

82 Rozrusznik szt 3      

83 Tarcza sprzęgła silnika kpl. szt 4      

84 Czujnik poziomu paliwa szt 1      

85 Przełącznik świateł kierunkowskazu szt 1      

86 Przełącznik świateł mijania szt 5      

87 Włącznik świateł cofania szt 4      

88 Siłownik membranowy szt 2      

89 Osuszacz powietrza szt 1      

90 Piasta koła tylnego mostu RABA szt 1      

91 Pompa wspomagania układu kierowniczego szt 1      

92 Zamek drzwi p/l szt 4      

93 Klosz lampy kierunkowskazu szt 5      

94 Alternator szt 2      

95 Lampa błyskowa pomarańczowa szt 5      

96 Stacyjka z blokadą  szt 1      

97 Głowica sprężarki szt 1      

98 Sprężarka powietrza szt 1      

99 Przewód kolumny kierowniczej szt 3      

100 Śruba resoru szt 10      

101 Tuleja resoru szt 10      

102 Krzyżak wału szt 4      

103 Odbojnik gumowy resoru szt 4      

104 Mechanizm podnoszenia szyby szt 2      



105 Wieszak wahacza resoru przód szt 1      

106 Lampa kierunkowskazu przód szt 2      

107 Reflektor prostokątny H4 L/P szt 1      

108 Silnik wycieraczki szt 1      

109 Uszczelka silnika SW-680 szt 4      

110 Linka sprzęgła  szt 1      

111 Skrzynka bezpieczników szt 1      

112 Krzyżak wału przystawki szt 2      

113 Pedał gazu szt 1      

114 Tuleja sworznia zwrotnicy szt 2      

115 Strzemię resoru przedniego szt 6      

116 Koło pasowe napinacza pasków szt 1      

117 Łącznik stabilizatora przód szt 4      

118 Siłownik sprzęgła szt 2      

119 Sworzeń szczęk hamulca szt 5      

120 Mechanizm zmiany biegów szt 4      

121 Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego szt 5      

122 Uszczelka kolektora wydechu szt 7      

123 Zbiornik powietrza  szt 2      

124 Siłownik hamulca szt 2      

125 Opaska zbiornika paliwa szt 1      

126 Pióro resoru Szt  1      

127 Drążek podłużny układu kierowniczego szt 2      

128 Uszczelka sprężarki szt 2      

129 Błotnik półokrągły plastik szt 5      

130 Dmuchawa nagrzewnicy szt 2      

131 Korektor siły hamowania szt 2      

132 Drążek stabilizatora pionowy szt 3      

133 Wysprzęglik pneumatyczno-hydrauliczny szt 1      

134 Pióro wycieraczki szt 10      

135 Przekładnia PJ-24kpl. - przystawka szt 4      

136 Sprzęgło przystawki PJ-24 Szt  4      

137 Napęd alternatora kpl. szt 2      

138 Sprzęgło napędu pompy wtryskowej Szt  2      

139 Klosz lampy kierunkowskazu przód szt 2      

140  Korek chłodnicy szt 3      

141 Klamka drzwi z kluczem szt 2      

142 Wieniec uzębiony zwolnicy szt 1      

143 Końcówka drążka zmiany biegów szt 2      

145 Rura łącznik elastyczny szt 1      

146 Tylna piasta D/N szt 1      

147 Tylna piasta P/N szt 1      

148 Śruba resoru szt 6      

149 Linka gazu  szt 2      

150 Uszczelka kolektora ssącego szt 12      

151 Uszczelka kolektora wodnego szt 8      

152 Uszczelka pokrywy zaworów szt 4      

153 Uszczelka gumowa wtryskiwacza  szt 6      

154 Uszczelka miedziana wtryskiwacza szt 15      

155 Przegub wałka kierowniczego szt 1      

156 Główny za wór hamulcowy szt 1      

157 Redukcja M22 szt 1      

158 uszczelka szt 1      

159 Obudowa żarówki szt 4      

160 Pasek klinowy alternatora szt 2      

161 Siłownik pneumatyczny blokady przystawki szt 1      

162 Nakrętki strzemion szt 48      

163 Redukcja z zaworkiem szt 1      

164 Przełącznik świateł  szt 1      

165 Czujnik spadku sygnalizacji ciśnienia szt 1      

166 Nakrętka strzemiona tylnego szt 8      



167 Płyta głowicy sprężarki szt 1      

168 Uszczelki sprężarki szt 1      

169 Tarcza alternatora przednia szt 1      

170 Wkład lampy ostrzegawczej szt 1      

171 szczotkotrzymacz szt 1      

172 Stojan alternatora szt 1      

173 Końcówka wtryskiwacza  szt 6      

174 Podkładka gumowa wtryskiwacza szt 2      

175 Podkładka miedziana wtryskiwacza szt 6      

176 Uszczelka pokrywy zaworów szt 8      

177 Uszczelka rury wydechowej szt 1      

178 Kolano rury wydechowej elastyczne do turbiny szt 1      

179 Tarcza kotwiczna  szt 2      

180 Satelita przekładni głównej szt 4      

181 Koronka przekładni głównej szt 2      

182 Podkładka koronki szt 2      

183 Podkładka satelity szt 4      

184 Krzyżak przekładni głównej szt 1      

185 Pierścień segera szt 8      

186 Nit aluminiowy pełny szt 200      

187 Opaska zbiornika powietrza szt 2      

188 Kostka reflektora zwykła Szt 4      

189 Wkład lampy ostrzegawczej szt 2      

190 Linka gazu szt 1      

191 Podpora wału szt 1      

192 Oprawa światła pozycyjnego szt 2      

193 Korek wlewu oleju szt 2      

194 Nakrętka do turbiny szt 10      

195 Uszczelka kolana wydechu szt 2      

196 Włącznik klawiszowy 1 stopień szt 2      

197 Wąż do wody fi 32 szt 1      

198 Wspornik przedni lewy resoru przedniego szt 1      

199 Podkładka pod resor osi przedniej szt 2      

200 Śruby mocujące wspornik resoru przedniego szt 5      

201 Nakrętka samo zabezpieczająca M10x1,25 szt 6      

202 Śruba zabezpieczająca sworznia zwrotnicyM10x1,25 szt 6      

203 Ramię wycieraczki szerokie  szt 3      

204 Lampa obrysowa czerwona szt 2      

205 Włącznik klawiszowy 2 stopniowy szt 1      

206 Uszczelka kanału wodnego szt 6      

207 Uszczelka termostatu szt 2      

208 Szpilka kolektora wydechowego szt 9      

209 Nakrętka szpilki kolektora wydechowego szt 8      

210 Dźwignia sterowania przystawki szt 1      

211 Kamień przystawki szt 2      

212 Nakrętka szpilki turbiny szt 8      

213 Łącznik elastyczny turbiny z kolektorem  szt 1      

214 Uszczelka turbiny szt 2      

215 Śruba kolektora M12x1,20 szt 6      

216 Oprawa światła pozycyjnego reflektora szt 2      

217 Redukcja złącze siłownika szt 2      

218 Zderzak przedni szt 1      

219 Przewód smarowania łożyska szt 1      

220 Pompka sprzęgła szt 2      

221 Siłownik hamulca tył  szt 1      

222 Zawór hamulca ręcznego szt 1      

223 Uszczelka podstawy pompy wody szt 1      

224 Opaska łącznika szt 1      

225 Łącznik gumowy pompy wody szt 1      

226 Podstawa aluminiowa pompy wody szt 1      



227 Czujnik ciśnienia oleju szt 2      

228 Czujnik termiczny wody szt 1      

229 Płyta sprężarki szt 1      

230 Zawór przelewowy paliwa szt 1      

231 Uszczelniacz wału korbowego szt 1      

232 Osłona siłownika fi 100 szt 1      

233 Obudowa filtrów paliwa kpl. szt 1      

234 Okular reflektora szt 1      

235 Klamka zewnętrzna kpl szt 2      

236 Uszczelka drzwi  szt 1      

237 Sygnał dźwiękowy szt 1      

238 Osłona podpory wału szt 1      

239 Przewód wtrysku szt 1      

240 Wybierak przystawki szt 1      

241 Uszczelka korka szt 1      

242 Korek butli szt 1      

243 Zawór odwadniający szt 1      

244 Tuleja stabilizatora gumowa szt 2      

245 Uszczelniacz piasty koła szt 1      

 razem        

 

 

 

Wykonawca  Zamawiający



  

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 c do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy 

  

Formularz cenowy na sukcesywną dostawę części zamiennych do pojazdów 

m. JELCZ typ 325  
Lp. Nazwa asortymentu J.m Rocz. 

zapotr

zebow

anie 

Cena 

jednostk

owa zł 

netto) 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostk

owa 

brutto w 

zł 

Wartość 

brutto w zł 

Nazwa 

producenta 

A B   C   D E F G= 

E+(EF) 

H=DG I 

1 Przewód wydechowy przedni kpl. szt 1      

2 Przewód wydechowy tylny kpl. szt 1      

3 Tłumik szt 1      

4 Korek chłodnicy szt 1      

5 Kurek St.B1/4” szt 1      

6 Zamocowanie elastyczne chłodnicy szt 2      

7 Chłodnica z obejmami kpl. szt 1      

8 Wałek roletowy chłodnicy szt 1      

9 Przegub zawieszenia elastyczny skrzyni 

biegów 

szt 1      

10 Krzyżak przegubu drążka zmiany biegów szt 3      

11 Linka napędu tachografu kpl. szt 1      

12 Wał napędowy przedni kpl. szt 1      

13 Krzyżak z łożyskami kpl. wału 

napędowego 

szt 4      

14 Wał napędowy tylny kpl szt 2      

15  Krzyżak z łożyskami kpl. wału 

napędowego 

szt 2      

16 Szpilka tarczy koła  szt 60      

17 Piasta tylna  szt 1      

18 Siłownik powietrzny Ø100 kpl. szt 5      

19 Automatyczny regulator siły hamowania 

kpl. 

szt 2      

20 Zawór odwadniający szt 5      

21 Główny zawór hamulcowy z pedałem szt 3      

22 Regulator ciśnienia powietrza kpl. szt 2      

23 Odmrażacz kpl. szt 1      

24 Szczęka hamulca przednia kpl. szt 4      

25 Okładzina szczęki hamulcowej przód szt 30      

26 Bęben hamulcowy przedni szt 4      

27 Sworzeń główny hamulca szt 10      

28 Sworzeń szczęki hamulca szt 10      

29 Sprężyna ściągająca szczęki hamulca szt 10      

30 Kamień szczęki hamulca kpl. szt 10      

31 Rozpierak hamulca przedniego lewy  szt 2      

32 Rozpierak hamulca przedniego prawy szt 2      

33 Dźwignia hamulca szt 4      

34 Dźwignia hamulca pośrednia lewa szt 2      

35 Dźwignia hamulca pośrednia prawa szt 2      

36 Bęben hamulcowy tylny szt 2      

37 Szczęki hamulcowe kpl. szt 4      

38 Okładzina cierna szczęk hamulca szt 8      

39 Rozpierak lewy  szt 2      

40 Rozpierak prawy szt 2      



41 Ramię hamulca kpl. szt 2      

42 Komplet naprawczy zwrotnicy przedniej 

osi 

szt 2      

43 Drążek sterowniczy podłużny  szt 2      

44 Końcówka drążka poprzecznego prawa 

kpl. 

szt 4      

45 Końcówka drążka poprzecznego lewa kpl. szt 4      

46 Resor przedni lewy kpl. szt 3      

47 Resor przedni prawy kpl. szt 3      

48 Sworzeń resoru szt 5      

49 Tuleja resoru szt 5      

50 Strzemię resoru przedniego szt 8      

51 Wieszak resoru szt 4      

52 Amortyzator przedniego zawieszenia kpl. szt 2      

53 Resor tylny kpl. szt 2      

54 Strzemię resoru tylnego szt 6      

55 Strzemię szt 6      

56 Dmuchawa ogrzewania  szt 1      

57 Grzejnik lewy szt 1      

58 Grzejnik prawy szt 1      

59 Spryskiwacz szyb kpl. szt 2      

60 Przerywacz kierunkowskazu 24V szt 5      

61 Przekaźnik elektromagnetyczny RAN-48 

24V 

szt 5      

62 Przekaźnik elektromagnetyczny 24V szt 5      

63 Przekaźnik elektromagnetyczny 24V szt 5      

64 Przełącznik świateł i kierunkowskazów szt 2      

65 Wyłącznik zapłonu szt 2      

66 Wyłącznik akumulatorów szt 2      

67 Wskaźnik prądu ładowania szt 2      

68 Wskaźnik poziomu paliwa szt 4      

69 Wskaźnik temperatury wody szt 4      

70 Skrzynka bezpiecznikowa 6B szt 5      

71 Wskaźnik ciśnienia oleju szt 2      

72 Wskaźnik ciśnienia powietrza szt 5      

73 Lampki sygnalizacyjne szt 10      

74 Wycieraczka szyb kpl. szt 1      

75 Pióro wycieraczki kpl. szt 10      

76 Ramię wycieraczki kpl. szt 10      

77 Reflektor przedni kpl. szt 4      

78  Klosz reflektora szt 1      

79 Ramka tunelowa szt 1      

80  Lampa kierunkowskazu lewa kpl. szt 1      

81 Lampa kierunkowskazu prawa kpl. szt 9      

82 Klosz lampy kierunkowskazu przód szt 1      

83 Lampa kierunkowskazu boczna kpl. szt 2      

84 Klosz lampy kierunkowskazu boczna szt 4      

85 Lampa zespolona tylna   szt 4      

86 Lampa zespolona tylna  szt 4      

87 Klosz lampy tylnej  szt 10      

88 Klosz lampy tylnej  szt 10      

89 Korbka podnośnika szyby szt 5      

90 Klamka wewnętrzna szt 5      

91 Zamek prawy drzwi  szt 5      

92 Docisk tarczy sprzęgła silnika kpl. szt 3      

93 Klamka zewnętrzna szt 5      

94 Mechanizm przesuwu szyby drzwi lewych szt 4      

95 Mechanizm przesuwu szyby drzwi 

prawych 

szt 4      

96 Lusterko wsteczne szt 10      

97 Lusterko wsteczne kpl. szt 4      



98 Uszczelka głowicy silnika SW-680 kpl. szt 3      

99 Uszczelka miski olejowej silnika sw-680 szt 2      

100 Wieniec zębaty koła zamachowego SW-

680 

szt 1      

101 Pompa zasilająca do silnika SW-680 szt 2      

102 Pompa wodna do silnika SW-680 szt 3      

103  Sprężarka kompletna do silnika SW-680 szt 1      

105 Sprzęgło napędu pompy wtryskowej SW-

680 

szt 2      

106  Alternator A120 szt 1      

107 Tarcza tylna z diodami alternatora szt 2      

108 Tarcza tylna kpl. alternatora szt 2      

109 Tarcza przednia kpl. alternatora szt 2      

110 Wirnik kpl. alternatora szt 2      

111 Stojan alternatora szt 2      

112 Rozrusznik R20 szt 1      

113 Tarcza tylna kpl. rozrusznika szt 2      

114 Wirnik kpl. rozrusznika szt 2      

115 Szczotki rozrusznika kpl. szt 4      

116 Tarcz sprzęgła kpl silnika SW-680 szt 4      

117 Paski klinowe 1583x13,4 szt 10      

118 Paski klinowe 560x10 szt 10      

119 Przekładnia PJ24 kpl. - przystawka szt 4      

120 Przekaźnik elektromagnetyczny R15/3p-

24V 

szt 4      

121 Przekaźnik ciśnienia HED3-OH szt 2      

122 Kamień widełek przystawki PJ24 szt 10      

123 Sprzęgło przystawki PJ24 szt 10      

124 Wyłącznik sygnału wstecznego biegu szt 10      

125 Tarcz kotwiczna prawa/oś przednia szt 1      

126 Tarcz kotwiczna lewa /oś przednia szt 1      

127 Oś przednia regenerowana  szt 1      

128 Łożysko przód szt 2      

129 Łożysko piasty koła szt 4      

130 Manometr ciśnienia oleju szt 1      

131 Silniczek nagrzewnicy szt 2      

132 Pompka spryskiwacza szyb szt 2      

133 Uszczelka kolektora ssącego szt 2      

134 Rura przednia  szt 1      

135 Mechanizm zmiany biegów  szt 1      

136 Sworzeń krzyżaka dźwigni zmiany biegów  szt 4      

137 Końcówka drążka zmiany biegów szt 2      

138 Automat świateł stop pneumatyczny szt 1      

139 Silnik wycieraczek szt 1      

140 Mechanizm napędu wycieraczek szt 1      

141 Tuleja skrzyni biegów  szt 2      

142 Wieszak skrzyni biegów szt 2      

143 Sworzeń skrzyni biegów szt 2      

144 Nakrętka  szt 2      

145 Zbiornik paliwa  szt 1      

146 Sygnalizator cofania szt 1      

147 Pompa wspomagania  szt 1      

148 Kolumna kierownicza szt 1      

149 Automat rozrusznika szt 1      

150 Cewka rozrusznika szt 1      

151 Silnik nagrzewnicy szt 1      

152 Przewód hamulca szt 1      

153 Złączka przewodu szt 1      

154 Stacyjka rozruchowa szt 1      

155 Mechanizm napędu wycieraczek szt 2      

156 Przewód siłownika sprzęgła szt 1      



 

 

Wykonawca        Zamawiający

157 Czujnik spadku wzrostu ciśnienia szt 8      

158 Lampa obrysowa kabiny szt 1      

159 Przewód pompy wspomagania szt 1      

160 Nakrętka szpilki koła szt 10      

161 Siłownik sprzęgła hydrauliczny szt 1      

162 Uszczelniacz piasty koła przód szt 2      

163 Łożysko piasty przedniej 32313 szt 2      

164 Nakrętka strzemiona  szt 8      

165 Sygnał dźwiękowy 24V szt 1      

166 Dźwignia sterowania przystawki szt 1      

167 Przekaźnik ładowania  szt 1      

168 Przewód kolumny kierowniczej szt 1      

169 Nakrętka szpilki tarczy koła  szt 30      

170 Szpilka rozrusznika  szt 1      

171 Nakrętka rozrusznika  szt 6      

172 Włącznik hebelkowy szt 1      

173 Lampa obrysowa dachowa czerwona szt 2      

174 Przewód chłodnicy górny szt 1      

175 Opaska zaciskowa przewodu szt 2      

176 Pedał sprzęgła szt 1      

177 Przeciwnakrętka  szt 10      

178 Łożysko wycisku sprzęgła szt 1      

 razem        
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Formularz cenowy na sukcesywną dostawę części zamiennych do pojazdów 

m. VOLVO  
Lp Nazwa asortymentu J.m. Szac

unk

owa 

ilość 

Cena 

jednostk

owa zł 

netto  

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostko

we brutto 

w zł 

Wartość 

brutto w 

zł 

Nazwa 

produce

nta 

A B   C   D E F G= 

E+(EF) 

H=DG I 

1 Sprzęgło silnika kpl. (tarcza sprzęgła ; docisk 

tarczy sprzęgła z łożyskiem oporowym) 

Kpl. 10      

2 Tarcza sprzęgła szt 8      

3 Klocki hamulcowe kpl. szt 60      

4 Rozrusznik FM szt 6      

5 Klocki hamulcowe oś pchana kpl. szt 6      

6 Sprężarka powietrza  szt 4      

7 Głowica sprężarki  szt 15      

8 Linka zmiany biegów szara szt 5      

9 Linka zmiany biegów czarna szt 5      

10 Pompka sprzęgła  szt 1      

11 Linka otwierania drzwi  szt 5      

12 Kpl naprawczy zwrotnicy osi przedniej  szt 10      

13 Przesuwka PTO  szt 6      

14 Wałek PTO  szt 6      

15 Obudowa kierunkowskazu lewa szt 10      

16 Obudowa kierunkowskazu prawa szt 10      

17 Kierunkowskaz lewy lampa Szt  10      

18 Kierunkowskaz prawy lampa szt 10      

19 Osuszacz powietrza  szt 10      

20 Łącznik stabilizatora przód szt 5      

21 Korbka podnoszenia szyby szt 5      

22 Tuleja stabilizatora oś przednia szt 10      

23 Pompka spryskiwacza szt 5      

24 Wkład lusterka dużego szt 2      

25 Wkład lusterka małego szt 2      

26 Obudowa tylna lusterka dużego  szt 2      

27 Obudowa tylna lusterka małego szt 2      

28 Lusterko prawe kpl. szt 3      

29 Lusterko lewe kpl. szt 3      

30 Obudowa przednia lusterka małego szt 1      

31 Płytka lusterka dużego szt 1      

32 Czujnik ciśnienia oleju szt 10      

33 Rura wydechowa elastyczna szt 4      

34 Lampa obrysowa boczna pomarańczowa LED szt 10      

35 odbojnik zawieszenia oś tylna  szt 3      

36 Poduszka zawieszenia osi tylnych szt 15      

37 Obudowa reflektora lewa  szt 2      

38 Obudowa reflektora prawa szt 2      

39 Wkładka zamka drzwi lewa szt 2      

40 Tłumik wydechu z katalizatorem szt 4      

41 Tłumik pionowy szt 2      

42 Pióro wycieraczki szt 20      

43 Szpilka koła przód szt 10      

44 Szpilka koła tył szt 10      



45 Nakrętka koła przód szt 10      

46 Nakrętka koła tył szt 10      

47 Piasta przednia FM9 szt 3      

48 Tarcza hamulca przednia szt 6      

49 Tarcza hamulca tylna szt 6      

50 Tarcza hamulcowa oś pchana szt 2      

51 Lusterko krawężnikowe szt 2      

52 Czujnik zawieszenia szt 6      

53 Reflektor prawy szt 8      

54 Reflektor lewy szt 8      

55 Klamka drzwi zewnętrzna szt 4      

56 Drążek kol. Kierowniczej z przegubami FM9 szt 2      

57 Podpora wału  szt 6      

58 Zawór siedzenia szt 1      

59 Pasek alternatora szt 10      

60 Pasek wentylatora szt 10      

61 Lampa tylna prawa led szt 5      

62 Lampa tylna lewa led szt 5      

63 Napinacz paska wentylatora szt 4      

64 Napinacz paska alternatora szt 4      

65 Regulator alternatora Szt  3      

66 Osuszacz powietrza HALDEX szt 5      

67 Zawór sterujący szt 1      

68 Łącznik stabilizatora tył szt 18      

69 Siłownik sprzęgła szt 2      

70 Siłownik hamulca bębnowego szt 6      

71 Obudowa termostatu szt 4      

72 Komplet naprawczy modulatora szt 1      

73 Amortyzator kabiny tył szt 2      

74 Amortyzator przód FL szt 2      

75 Reflektor przedni lewy FL szt 1      

76 Tuleja resoru szt 4      

77 Piasta przednia FL6 szt 2      

78 Łożysko zwrotnicy szt 4      

79 Śruba resoru szt 4      

80 Tuleja gumowa łącznika szt 8      

81 Pompka paliwa D6B elektryczna szt 2      

82 Zawór hamulca FM9 szt 2      

83 Poduszka podnoszenia osi PUSHER szt 1      

84 Amortyzator siedziska kierowcy szt 4      

85 Zbiornik wyr. wspomagania ukł. kier. szt 4      

86 Korek wlewu paliwa szt 6      

87 Czujnik poziomu płynu wsp. ukł. kier. szt 4      

88 Czujnik poziomu ukł. chłodzenia szt 6      

89 Kierunkowskaz przedni LH szt 3      

90 Korek zbiornika paliwa szt 2      

91 Tuleja stabilizatora  szt 6      

92 Wkładka zamka drzwi szt 1      

93 Wkładka zamka drzwi  szt 1      

94 Obsada pompowtryskiwacza szt 24      

95 Siłownik wybieraka skrzyni biegów. szt 4      

96 Szkło lusterka L+P małe V-2 szt 2      

97 Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów szt 2      

98 Wyłącznik główny szt 2      

99 Sygnał elektryczny szt 2      

100 Kierunkowskaz przedni RH szt 2      

101 Guma stabilizatora szt 2      

102 Szkło lusterka L+P duże szt 2      

103 Lampa obrysowa dioda szt 3      

104 Klamka drzwi wewn. D6B szt 1      



105 Czujnik ciśnienia poduszek szt 10      

106 Lampa obrysowa dachowa biała szt 6      

107 Kostka stacyjki szt 6      

108 Nakrętka strzemiona szt 20      

109 Korbka podnoszenia szyby szt 2      

110 Czujnik zużycia klocków ham. procentowy szt 4      

111 Dźwignia zmiany biegów szt 2      

112 Zawór sterujący osią środkową  szt 1      

113 Czujnik zużycia klocków hamulcowych szt 20      

114 Komplet naprawczy modulatora szt 4      

115 Krzyżak wału napędowego szt 4      

116 Docisk sprzęgła  szt 4      

117 Obejma stabilizatora szt 4      

118 Końcówka drążka kierowniczego szt 8      

119 Turbosprężarka do silnika szt 2      

120 Strzemię resoru przód szt 10      

121 Sworzeń resoru szt 20      

122 Linka kolumny kierowniczej szt 2      

123 Resor przedni szt 2      

124 Poduszka zawieszenia resoru szt 2      

125 Uszczelka pokrywy zaworów szt 6      

126 Wspornik amortyzatora tylnego szt 4      

127 Okładzina szczęk hamulca szt 20      

128 Czujnik ABS szt 10      

129 Bęben hamulca  szt 6      

130 Pokrywa sterująca skrzynią biegów szt 6      

131 Pedał gazu szt 2      

132 Siłownik sprzęgła  szt 2      

133 Zawór hamulca ręczny Szt  2      

134 Uszczelka kolektora wydechu szt 6      

135 Klamka drzwi wewnętrzna szt 4      

136 Tuleja gumowa łącznika stabilizatora szt 4      

137 Pióro resoru przód szt 4      

138 Zawór powietrza ECAS szt 5      

139 Zawór czteroobwodowy szt 2      

140 Zawór poziomujący szt 2      

141 Przekaźnik świec żarowych szt 2      

142 Nakrętka sworznia resoru szt 10      

143 Piasta osi środkowej szt 2      

144 Pompowtryskiwacz szt 6      

145 Sprężyna szczęk hamulca szt 10      

146 Wysprzęglik sprzęgła  szt 2      

147 Zestaw naprawczy osi przedniej szt 2      

148 Sygnał dźwiękowy  szt 2      

149 Samo regulator zacisku szt 4      

150 Zawór sterowania półbiegami szt 6      

151 Pompa wody szt 4      

152 Zawór powietrza szt 2      

153 Zestaw naprawczy zwrotnicy osi środkowej szt 6      

154 Uszczelka głowicy silnika szt 4      

155 Łącznik stabilizatora szt 2      

156 Łożysko piasty koła  szt 2      

157 Rolka napinacza  szt 1      

158 Chłodnica wody szt 2      

159 Sprzęgło wiskotyczne z wentylatorem szt 2      

160 Czujnik temperatury wody szt 1      

161 Końcówka drążka zmiany biegów szt 4      

162 Rura wydechowa szt 2      

163 Widełki wycisku sprzęgła FM9 Kpl. 2      

164 Łożysko wycisku sprzęgła szt 2      

165 Końcówka drążka zmiany biegów szt 1      



166 Automat /przekaźnik/ szt 1      

167 Lampa obrysowa dioda szt 2      

168 Siłownik wspomagania centrujący przedni szt 1      

169 Włącznik świateł klawiszowy szt 1      

170 Silnik dmuchawy  szt 1      

171 Siłownik wspomagania centrujący tylny szt 1      

172 Modulator osi przedniej szt 1      

173 Osłona akumulatora szt 1      

174 Dysza spryskiwacza  szt 4      

175 Resor tylny szt 4      

176 Lampa obrysowa dachowa biała szt 1      

177 Cewka świec żarowych szt 2      

178 Amortyzator osi pchanej szt 1      

179 Łożysko rolki napinacza pasków szt 2      

180 Lampa narożna w błotniku szt 2      

181 Cewka podgrzewacza  szt 1      

182 Lusterko panoramiczne szt 1      

183 Termostat szt 2      

184 Lusterko panoramiczne z łapą szt 1      

185 Modulator osi tylnej szt 3      

186 Regulator siły hamowania szt 4      

187 Resor osi pchanej szt 1      

188 Lampa dachowa obrysowa biała szt 2      

189 Komplet naprawczy osuszacza szt 3      

190 Sworzeń resora szt 4      

191 Zacisk hamulca  szt 6      

192 Zawór redukcyjny szt 1      

193 Zawór główny hamulca szt 3      

194 Zawór bezpieczeństwa szt 1      

195 Włącznik PTO szt 2      

196 Lampa kierunkowskazu szt 3      

197 Siłownik hamulcowy tarcz. 24 szt 1      

198 Stacyjka z blokadą szt 3      

199 Uszczelka obudowy termostatu szt 10      

200 Przełącznik świateł pod kierownicę szt 4      

201 Sworzeń stabilizatora szt 2      

202 Korbka podnoszenia szyby szt 1      

203 Końcówka drążka szt 1      

204 Zamek drzwi lewych szt 1      

205 Osłona lusterka małego szt 1      

206 Wiązka lampy kierunkowskazu szt 2      

207 Lampa oświetlenia tablicy szt 4      

208 Alternator szt 2      

209 Jarzmo półresor-poduszka szt 1      

210 Półresor  szt 1      

211 Półresor „S” szt 1      

212 Lampa tylna zespolona szt 2      

213 Poduszka zawieszenia  szt 3      

214 Zbiornik paliwa szt 2      

215 Zawór powietrza ECAS  szt 2      

216 Wspornik amortyzatora szt 2      

217 Przekaźnik świec żarowych szt 5      

218 Lampa tył zespolona szt 2      

219 Podstawa kierunkowskazu lewa szt 1      

220 Podstawa kierunkowskazu praw szt 2      

221 Zestaw naprawczy piasty koła szt 2      

222 Pompa wody szt 8      

223 Zawór powietrza  szt 1      

224 Lampa kierunkowskazu prawa szt 3      

225 Włącznik świateł klawiszowy szt 2      

226 Koło pasowe pompy wody szt 1      



227 Zestaw naprawczy zacisku hamulca szt 4      

228 Uszczelka głowicy sprężarki szt 6      

229 Lampa kierunkowskazu lewa szt 1      

230 Drążek stabilizatora szt 3      

231 Podnośnik lewych drzwi szt 1      

232 Sygnał dźwiękowy pneumatyczny szt 1      

233 Uszczelka przewodu wodnego termostatu szt 20      

234 Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej szt 1      

235 Końcówka przewodu do centralnego smarowania szt 6      

236 Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego  szr 1      

237 Uszczelka pokrywy głowicy zaworów szt 1      

238 Uszczelka pokrywy płyty zaworowej szt 1      

239 Czujnik układu kierowniczego (oleju) szt 1      

240 Kostka żarówki H 7 szt 10      

241 Lampa kwadratowa tylna (zetor) szt 1      

242 Sygnalizator cofania  szt 1      

243 Pompa wspomagania szt 1      

244 Kostka elektryczna Volvo szt 1      

245 Obejma rury wydechowej szt 2      

246 Uszczelka pokrywy bocznej silnika szt 6      

247 Dźwignia zacisku gwintowana szt 2      

248 Łożysko dźwigni zacisku szt 1      

249 Zawór przekaźnikowy hamulca ręcznego szt 2      

250 Lampa tylna zespolona  szt 2      

251 Zestaw naprawczy zaworu EBS szt 2      

252 Drążek kierowniczy poprzeczny osi p. szt 1      

253 Siłownik skrętu osi pchanej (podnoszonej) szt 1      

254 Rura wydechowa szt 1      

255 Zawór powietrza HALDEX szt 2      

256 Wyłącznik główny prądu (akumulatorów) szt 1      

257 Pedał ustawienia kolumny kierowniczej szt 1      

258 Zawór bezpieczeństwa pneumatyczny szt 1      

259 Zawór ciśnienia paliwa  szt 1      

260 Mieszalnik paliwa szt 1      

261 Krzyżak wału przystawki szt 1      

262 Łożysko zacisku hamulcowego szt 1      

263 Pokrywa zacisku hamulca szt 1      

264 Mechanizm zacisku hamulca szt 2      

265 Uszczelniacz przedni wału korbowego szt 1      

266 Czujnik obrotów koła zamachowego szt 2      

267 Podnośnik szyby  szt 1      

268 Widełki wycisku sprzęgła kpl. szt 4      

269 Zestaw naprawczy widełek wycisku sprzęgła  szt 4      

270 Łożysko wycisku sprzęgła  szt 4      

271 Nakrętka szpilki koła szt 10      

272 Łożysko piasty przedniej szt 1      

273 Czujnik hamulca szt 2      

274 Zestaw naprawczy zacisku hamulca szt 4      

275 Zawór bezpieczeństwa butli szt 1      

276 Czujnik zużycia klocków szt 10      

277 Nity okładzin szt 200      

278 Końcówka siłownika osi skrętnej szt 1      

279 Uszczelniacz tylny wału korbowego  szt 4      

280 Włącznik klawiszowy 1-stopień szt 1      

281 Zamek drzwi lewy  szt 1      

282 Zamek drzwi prawy szt 1      

283 Koło pasowe pompy wody szt 1      

284 Automat stop szt 2      

285 Strzemię resoru tył szt 4      

286 Wkrętka redukcyjna końcówki drążka kier szt 1      

287 Włącznik świateł cofania szt 1      



288 Uszczelniacz przystawki szt 2      

289 Zawór wspomagania szt 1      

290 Wspornik resoru szt 1      

291 Uszczelka termostatu szt 4      

292 Zawór powietrza zabezpieczający szt 1      

293 Stacyjka rozruchowa szt 6      

294 Spryskiwacz szyb szt 1      

295 Przewód elastyczny intercoolera szt 2      

296 Przewód metalowy intercoolera szt 2      

297 Drążek kierowniczy wzdłużny szt 3      

298 Redukcja siłownika szt 2      

299 Śruba tulei resoru szt 6      

300 Śruba amortyzatora szt 4      

301 Nakrętka śruby amortyzatora szt 4      

302 Termostat płynu chłodzącego szt 4      

303 Pierścień mocujący łożysko oporowe szt 1      

304 Lusterko panoramiczne szt 1      

305 Uszczelniacz piasty koła szt 1      

 razem        

 

 

Wykonawca         Zamawiający



  

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 e do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy 

  

Formularz cenowy na sukcesywną dostawę części zamiennych do pojazdów 

m. DAF  
Lp Nazwa asortymentu J.m

. 

Szac

unk

owa 

ilość 

Cena 

jednostko

wa netto 

w zł 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł 

Wartość 

brutto w 

zł 

Nazwa 

producenta 

A B   C   D E F G=E+(EF) H=DG I 

1 Sprzęgło silnika kpl. (tarcza sprzęgła ; 

docisk tarczy sprzęgła z łożyskiem 

oporowym) 

Kpl. 4      

2 Tarcza sprzęgła szt 4      

3 Klocki hamulcowe kpl. szt 24      

4 Rozrusznik  szt 6      

5 Obudowa kierunkowskazu lewa szt 2      

6 Obudowa kierunkowskazu prawa szt 2      

7 Kierunkowskaz lewy lampa Szt  2      

8 Kierunkowskaz prawy lampa szt 2      

9 Osuszacz powietrza  szt 1      

10 Ramię lusterka lewego szt 3      

11 Pióro wycieraczki szt 14      

12 Tarcza hamulca przednia szt 2      

13 Lusterko krawężnikowe szt 2      

14 Podpora wału  szt 1      

15 Siłownik hamulcowy szt 2      

16 Resor przedni szt 4      

17 Strzemię resoru przód szt 4      

18 Silnik dmuchawy  szt 1      

19 termostat szt 4      

20 Lusterko panoramiczne z łapą szt 6      

21 Lampa 6 segmentowa  szt 1      

22 Lampa 5 segmentowa szt 1      

23 Lampa kierunkowskazu szt 3      

24 Siłownik hamulcowy tarcz.  szt 2      

25 Stacyjka z blokadą szt 1      

26 Czujnik ciśnienia oleju szt 4      

27 alternator szt 1      

28 Poduszka zawieszenia pneumatycznego szt 8      

29 Włącznik świateł szt 1      

30 Zawór powietrza  szt 1      

31 Podnośnik lewych drzwi szt 1      

32 Sygnał dźwiękowy pneumatyczny szt 1      

33 Włącznik świateł cofania szt 1      

34 Pompka elektryczna paliwa szt 4      

35 Miech zawieszenia szt 8      

36 Pompka spryskiwacza szt 2      

37 Strzemię resoru tył szt 4      

38 Pasek alternatora szt 8      

39 Pasek wentylatora szt 8      

40 Czujnik wstecznego biegu szt 5      

41 Pompka płynu ADBLUE szt 3      

42  Resor tylny szt 6      

43 Lustro lewe kpl. szt 2      

44 Lustro prawe kpl. szt. 2      



45 Zestaw montażowy tarczy ham. szt 20      

46 Pompa wody szt. 5      

47 Napinacz paska alternatora szt. 6      

48 Rolka pośrednia paska nap.  szt. 6      

49 Mechanizm wycieraczek szt. 4      

50 Klamka zew.  szt. 6      

51 Reflektor prawy CF 85 szt. 2      

52 Reflektor lewy CF 85 szt. 2      

53 Czujnik obrotów wału korbowego szt. 4      

54 Okładzina szczęki ham. szt. 48      

55 Nit okładziny szczęki ham. szt. 800      

56 Gałka zmiany biegów szt. 3      

57 Modulator EBS szt. 3      

58 Sprężarka powietrza szt. 3      

59 Pompa podnoszenia kabiny szt. 4      

60 Zestaw naprawczy zwrotnicy szt. 8      

61 Wkładka zamka drzwi szt. 6      

62 Amortyzator przedni szt. 6      

63 Amortyzator tylny szt. 8      

64 Zbiornik wyrównawczy pł. chłod. szt. 3      

65 Zawór przekaźnikowy hamulca szt. 4      

66 Czujnik zużycia klocków ham.  szt. 20      

67 Tuleja resoru szt. 20      

68 Końcówka drążka kierowniczego l/p szt. 20      

69 Drążek kierowniczy wzdłużny  szt. 3      

70 Korek wlewu paliwa szt. 2      

71 Piasta osi tylnej szt. 2      

72 Piasta osi przedniej szt. 2      

73 Szpilka kola szt. 30      

74 Nakrętka szpilki koła szt. 30      

75 Łożysko piasty koła szt. 4      

76 Zaworek odwadniający szt. 5      

77 Pióro resoru szt. 3      

78 Chłodnica wody szt. 2      

79 Stopień kabiny szt. 3      

80 Zacisk hamulca szt. 4      

81 Czujnik ABS szt. 6      

82 Drążek kierowniczy poprzeczny szt. 3      

83 Nakrętka sworznia resoru szt. 20      

84 Korek miski olejowej szt. 10      

85 Łożysko zwrotnicy szt. 4      

86 Pierścień ABS szt. 6      

87 Zawór 4-drożny szt. 2      

88 Wysprzęglik sprzęgła napędowego szt. 2      

89 Zbiornik powietrza szt. 2      

 razem        

 
 

Wykonawca       Zamawiający



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 f do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy 

  

Formularz cenowy na sukcesywną dostawę części zamiennych do pojazdów 

m. SCANIA 
Lp Nazwa asortymentu J.m

. 

Szacu

nkow

a 

ilość 

Cena 

jednostko

wa netto w 

zł 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostko

wa brutto 

w zł 

Wartość 

brutto w  

zł 

Nazwa 

producenta 

A B   C   D E F G=E+(EF) H=DG I 

1 Sprzęgło kpl. (tarcza sprzęgła; 

docisk tarczy sprzęgła z 

łożyskiem oporowym) 

Kpl. 4      

2 Tarcza sprzęgła szt 4      

3 Klocki hamulcowe kpl. szt 10      

4 Lustro zewnętrzne L/P szt 4      

5 Końcówki drążków układu 

kierowniczego 

Szt 4      

6 Termostat szt 2      

7 Uszczelka termostatu szt 2      

8 Łożysko piasty koła przód szt 2      

9 Łożysko piasty koła tył szt 2      

10 Tarcza hamulcowa szt 6      

11 Podpora wału napędowego szt 1      

12 Czujnik ciśnienia oleju szt 4      

13 Pompa płynu chłodzącego szt 2      

14 Uszczelka pompy płynu szt 2      

15 Poduszka zawieszenia 

pneumatycznego 

szt 4      

16 Pasek napędu wentylatora szt 2      

17 Pasek napędu alternatora szt 2      

18 Zestaw naprawy zwrotnicy szt 2      

19 Chłodnica płynu chłodzącego szt. 1      

 razem        

 

Wykonawca        Zamawiający



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 g do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy 

  

Formularz cenowy na sukcesywną dostawę części zamiennych do 

rozsypywarek środków uszarstniających typu P-1 produkcji 

P.R.I.B Sp. z o.o. Olsztyn   
   

Lp Nazwa asortymentu J.m

. 

Sza

cun

kow

a 

iloś

ć 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

 

Staw

ka 

podat

ku 

VAT 

Cena 

jednostko

wa brutto 

w zł 

Wartoś

ć brutto 

w zł 

Nazwa 

producenta 

A B   C   D E F G=E+(EF) H=DG I 

1 Głowica rozsypująca kpl. typu P-1 szt 2      

2 Korbowód szt 4      

3 Koło zapadkowe szt 2      

4 Zapadka P-1 szt 5      

5 Taśma przenośnika P-1 szt 1      

6 Krążnik / rolkaØ60/ szt 10      

7 Sprzęgło elektromagnetyczne kpl szt 1      

8 Sprężyna zapadki szt 10      

9 Wahacz szt 1      

10 Tarcza korby szt 1      

 Razem        

 

Wykonawca        Zamawiający



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 h do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy 

  

Formularz cenowy na sukcesywną dostawę części zamiennych do 

zamiatarek ulicznych BRODDWAY WASA COMBI; VIKING 1600; 

SENIOR  
Lp Nazwa asortymentu J.m

. 

Szacu

nkow

a 

ilość 

Cena 

jednostko

wa netto w 

zł 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostk

owa 

brutto w 

zł 

Wartość 

brutto w zł 

Nazwa 

producenta 

A B   C    D E F G= 

E+(EF) 

H=DG I 

1 Koło napędowe elewatora Senior szt 3      

2 Koło napinające elewatora Senior szt 3      

3 Koło napędowe elewatora WASA 

COMBI 

szt 2      

4 Koło napinające elewatora WASA 

COMBI 

szt 2      

5 Koło napinające elewatora 

VIKING 1900 

Szt. 2      

6 Koło napędowe elewatora Viking 

1900 

szt 2      

7  Listwa zgarniająca elewatora 

Viking 1900 

szt 14      

8 Listwa zgarniająca elewatora 

WASA COMBI 

szt 16      

9 Pas elewatora Viking 1900 szt 2      

10 Pas elewatora WASA COMBI Szt 2      

11 Listwa zgarniająca elewatora 

Senior 

szt 16      

 Razem        

 

Wykonawca        Zamawiający



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 i do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy 

    

Formularz cenowy na sukcesywną dostawę części zamiennych do rozsypywarek 

środków uszarstniających typu NIDO; ECO; STRATOS; i pługów odśnieżnych typu 

SNK produkcji SCHMIDT – Polska 

 
A. Rozsypywarki środków uszarstniających NIDO; ECO; STRATOS  

L

p 

Nazwa asortymentu J.m

. 

Szacu

nkow

a 

ilość 

Cena 

jednostko

wa netto w 

zł 

Staw

ka 

podat

ku 

VAT 

Cena 

jednostko

wa brutto 

w zł 

Wartość 

brutto w 

zł 

Nazwa 

producenta 

A B   C    D E F G=E+(EF) H=DG I 

1 Czujnik obrotów taśmy szt 2      

2 Czujnik kontroli posypu szt 2      

3 Czujnik pompy solanki szt 1      

4 Czujnik obrotów talerza szt 6      

5 Lampa oświetlenia kolumny rozsypującej - 

czerwona 

szt 2      

6 Taśma solarki NIDO szt 1      

7 Talerz rozsypujący- czerwony szt 2      

8 Łopatki talerza rozsypującego Szt  12      

9 Silnik hydrauliczny napędu talerza szt 3      

10 Silnik hydrauliczny napędu taśmy  szt 2      

11 Czujnik kolumny stratos szt 1      

12 Czujnik poziomu solanki stratos szt 1      

13 Felga koła stratos 13 cal szrt 2      

14 Felga koła nido14cal szt 2      

15 Ślizg kolumny koła Szt 5      

16 Piasta kompletna 5 koła szt 1      

17 Cewka gaszenia HATZ szt 1      

18 Sprężyna gazowa kolumny posypu stratos szt 2      

19 Pompa główna stratos szt 2      

20 Czujnik kontroli posypu szt 1      

21 Czujnik obrotów  szt 3      

 RAZEM        

 

B. Pługi odśnieżne typu SNK - Schmidt 

 

1 Lemiesz gumowy szt 100      

2 Koło podporowe szt 4      

3 Widelec koła podporowego szt 4      

4 Koło podporowe z widelcem i 

podkładkami 

szt 1      

5 Odbojnik Szt  6      

6 Sprężyna lemiesza l/p szt 10      

7 Segment kompletny uchylny szt 2      

8 Wieszak segmentu uchylnego szt 3      

9 Listwa wygięta segmentu szt 4      

10 Światła obrysowe szt 10      

11 Silnik elektryczny SNK 24V szt 1      

 razem        

 

Wykonawca        Zamawiający



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Znak: CZ/ZP-33/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
Wykonawca: 
……………………………………
…………………………………… 
 

reprezentowany przez: 
……………………………………
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części zamiennych  

do pojazdów samochodowych, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  

Sp. z o.o. w Toruniu, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………........... 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne OŚWIADCZENIE  

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Wykonawca: 
……………………………………
…………………………………… 
 

reprezentowany przez: 
……………………………………
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa części 

zamiennych do samochodów” w imieniu ww. podmiotu oświadczamy, że 

* Nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów; 

* Nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; 

* Należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, do której należy/-ą następujący Wykonawca/-y, którzy złożyli ofertę w 

niniejszym postępowaniu: 

 Lp.  Nazwa podmiotu  Adres siedziby podmiotu 

 1.   

 2.   

…..   

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

* - właściwe zaznaczyć albo niepotrzebne skreślić 

 
 



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WYKAZ POJAZDÓW – CZĘŚĆ 1 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 4a do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
 

 

Wykaz pojazdów samochodowych należących do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

 

 

Lp. Marka Typ, model Rodzaj pojazdu Rok 

produkcji 

Pojemność 

silnika cm3 

Numer podwozia VIN 

1 STAR  SMW 1142 Sam. specjalny 1998 6842 SUS1142CFW0013859 

2 STAR  SMW 1142 Sam. specjalny 1998 6842 SUS1142CFW0014055 

3 STAR  SMW 1142 Sam. specjalny 1999 6842 SUS1142CFX0014919 

4 STAR SMW 1142 Sam. specjalny 1999 6842 SUS1142CFX0014909 

5 STAR SMW 1142 Sam. specjalny 1999 6842 SUS1142CFX0014908 
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Załącznik nr 4b do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

  

 

Wykaz pojazdów samochodowych należących do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

 
 

 

Lp. Marka Typ, model Rodzaj 

pojazdu 

Rok 

produkcji 

Pojemność 

silnika cm3 

Numer podwozia VIN 

1 JELCZ P422; 
BERGOMI 

Sam. specjalny 1996 11100 SUJP422BAT0000330 

2 JELCZ 

piaskarka 

422; SM-115 Sam. specjalny 1994 11100 SUJP422BAR0000151 

3 JELCZ 

piaskarka 

422; SM-115 Sam. specjalny 1994 11100 SUJP422CFR0000194 

4 JELCZ 422; SM-200 Sam. specjalny 1997 11100 SUJP422BAV0000480 

5 JELCZ 422; SM-200 Sam. specjalny 1997 11100 SUJP422BAV0000508 

6 JELCZ P642KCL   

SM-200 

Sam. specjalny 1999 11100 SUJP642CLX0000251 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WYKAZ POJAZDÓW – CZĘŚĆ 3 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 4c do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

  

 

Wykaz pojazdów samochodowych należących do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

 
 

 

 

Lp. Marka Typ, model Rodzaj 

pojazdu 

Rok 

produkcji 

Pojemność 

silnika cm3 

Numer podwozia VIN 

1 JELCZ 325; 

piaskarka 

Sam. 

specjalny 

1985 11100 SUJP325POO0009497 

2 JELCZ 325; 

piaskarka 

Sam. 

specjalny 

1986 11100 SUJP325POG0011943 

3 JELCZ SM 94  Sam. 

wywrotka 

1986 11100 11695 

4 JELCZ 325 Sam. 

wywrotka 

1984 11100 8212 

5 JELCZ 325 skrzyniowy 1984 11100 8237 
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Załącznik nr 4d do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

  

 

Wykaz pojazdów samochodowych należących do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

 

Lp. Marka Typ, model Rodzaj pojazdu Rok 

produkcji 

Pojemność 

silnika cm3 

Numer podwozia VIN 

1 Volvo  FL6 Sam. specjalny 2001 5480 YV2E4CBA42B298695 

2 Volvo FL6 Sam. ciężarowy 2005 5480 YV2E4CAA45B401880 

3 Volvo FL6 Sam. specjalny 2001 5480 YV2E4CAA3119221827 

4 Volvo FL4X3 Sam. specjalny 2006 7146 YN2TBM0A87B446067 

5 Volvo FL4XR3 Sam. specjalny 2007 7146 YV2TBMOA77B475317 

6 Volvo FE6XR Sam. ciężarowy 2009 7146 YV2VBLOD59B548166 

7 Volvo FL4X2 Sam. ciężarowy 2008 7146 YV2TBM0A89B540176 

8 Volvo FM7 Sam. ciężarowy 2000 7284 YV2J4DGC2YA513942 

9 Volvo FM7 Sam. ciężarowy 1999 7284 YV2J4DEEXY1201573 

10 Volvo FM9 Sam. ciężarowy 2002 9364 YV2J4CHC92B324683 

11 Volvo FM9 Sam. ciężarowy 2002 9364 YV2J4CHC02B324605 

12 Volvo FM9 Sam. ciężarowy 2003 9364 YV2J4CHC93A566669 

13 Volvo FM9 Sam. ciężarowy 2003 9364 YV2J4CHC64B356087 

14 Volvo FM9 Sam. ciężarowy 2004 9364 YV2J4CHCX4B372440 

15 Volvo FM9 Sam. ciężarowy 2006 9364 YV2JHC0D36B433882 

16 Volvo FM6XR Sam. ciężarowy 2007 9365 YV2JL40D27B479418 

17 Volvo FM6XR Sam. ciężarowy 2007 9365 YV2JL40C87A650888 

18 Volvo FM9 Sam. ciężarowy 2008 9365 YV2JL40C48A671115 

19 Volvo FM9 Sam. ciężarowy 2008 9365 YV2JL40D78B523575 

20 Volvo FM6XR Sam. ciężarowy 2008 9365 YV2JL40C98A663611 

21 Volvo FM12 Sam. ciężarowy 1999 12130 YV2J4DPG2X1201220 

22 Volvo FM11 64R Sam. ciężarowy 2009 10800 YV2J1D1D59B548755 

23 Volvo FM11 64R Sam. ciężarowy 2009 10800 YV2J1D1C29B549482 

24 Volvo FM11 64R Sam. ciężarowy 2009 10800 YV2J1D1C19B549487 

25 Volvo FM9 Sam. ciężarowy 2005 9364 YV2JHC0C95A605764 

26 Volvo  FEB3C Sam. ciężarowy 2016 7698 YV2V0Y1A5HZ110678 
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Załącznik nr 4e do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

  

 

Wykaz pojazdów samochodowych należących do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

 

 

 

Lp. Marka Typ, model Rodzaj 

pojazdu 

Rok 

produkcji 

Pojemność 

silnika cm3 

Numer podwozia VIN 

1 DAF CF85CF.360 Sam. 

ciężarowy 

2013 12902 XLRAT85MC0G012142 

2 DAF CF85CF..360 Sam. 

ciężarowy 

2013 12902 XLRAS85MC0G011632 

3 DAF FALF55.250 Sam. 

ciężarowy 

2011 6692 XLRAE55GF0L412844 

4 DAF FALF55.250 Sam. 

ciężarowy 

2011 6692 XLRAE55GF0L413171 

5 DAF CF75-310  Sam. 

ciężarowy 

2014 9186 XLRAS75PC0E991449 

6 DAF CF-330FAN Sam. 

ciężarowy  

2014 10837 XLRASM4100GO35504 

7 DAF  CF-370 Sam. 

ciężarowy 

2017 10837 XLRASM4100G162382 

8 DAF CF-290 FA Sam. 

ciężarowy 

2017 10837 XLRAEM4100G162267 

9 DAF LF-220 FA Sam. 

ciężarowy 

2016 6700 XLRAEL2700L456043 

10 DAF  CF-370 Sam 

.ciężarowy 

2015 10837 XLRATM4100G082445 

11 DAF  FAD  CF75 Sam. 

ciężarowy 

2001 12580 XLRAD85XC1E551277 

12 DAF M4SN3 Sam. 

ciężarowy 

2017 10837 XLRASM4100G202258 

13 DAF CF 340 FAN Sam. 

ciężarowy 

2018 10837 XLRASM4100G212812 

14 DAF CF 340 FAN Sam. 

ciężarowy 

2018 10837 XLRASM4100G212205 

15 DAF CF 340 FAN Sam. 

ciężarowy 

2018 10837 XLRASM4100G212784 
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Załącznik nr 4f do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
 

              Wykaz pojazdów samochodowych należących  do 

          Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

 
Lp. Marka Typ, model Rodzaj pojazdu Rok 

produkcji 

Pojemność 

silnika 

cm3 

Numer podwozia VIN 

1 Scania  G 320 Sam.ciężarowy 2015 9291 YS2G6X20005406582 

2 Scania  G320 Sam.ciężarowy 2015 9291 YS2G6X20005407131 

3 Scania  G 320 Sam.ciężarowy 2016 9291 YS2G6X20002126020 

4 Scania  

 

P 320 Sam.ciężarowy  2015 9291 YS2P6X20002111314 

5 Scania  

 

P 320 Sam.ciężarowy 2015 9291 YS2P6X40002111356 
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Załącznik nr 4i do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

  

 
 

Wykaz rozsypywarek środków uszorstniających i pługów 
odśnieżnych m. SCHMIDT należących do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

 
 

 

Lp. Marka Typ, model Rodzaj sprzętu Rok 

produkcji 

Numer fabryczny 

1 Schmidt NIDO N90 rozsypywarka 1996 N902679 

2 Schmidt NIDO N90 rozsypywarka 1997 N903793 

3 Schmidt ECO  40-36WTLN rozsypywarka 1999 ECO00588 

4 Schmidt Stratos B40-36WAX rozsypywarka 2000 STB50031 

5 Schmidt Stratos 60K-36WCX rozsypywarka 2006 SZB10807 

6 Schmidt Stratos 60K-36WCX rozsypywarka 2006 SZB10808 

7 Schmidt Stratos B50B-36DCX rozsypywarka 2007 SZB12867 

8 Schmidt Stratos B50B-36DCX rozsypywarka 2008 SZB32233 

9 Schmidt SNK 270 EPZ pług odśnieżny 2002 2396 

10 Schmidt SNK 270 EPZ pług odśnieżny 2002 2237 

11 Schmidt SNK 270 EPZ Pług odśnieżny 2002 2398 

12 Schmidt SNK 270 EPZ Pług odśnieżny 2002 2399 

13 Schmidt SNK 30 EPZ Pług odśnieżny 2006 60-1-031 

14 Schmidt SNK 30 EPZ Pług odśnieżny 2006 60-1-029 

15 Schmidt SNK 30 EPZ Pług odśnieżny 2006 60-1-033 

16 Schmidt SNK 30 EPZ Plug odśnieżny 2006 60-1-037 

17 Schmidt SNK 30 EPZ Pług odśnieżny 2007 61-1-124 

18 Schmidt SNK 30 EPZ Pług odśnieżny 2008 62-1-040 
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Załącznik nr 5a do SIWZ 
Załącznik nr 3 do umowy 

  

 

Wykaz części zamiennych do pojazdów m. STAR typ 1142 TURBO 

przekazanych do depozytu Zamawiającego 

 
Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 

1 Stacyjka szt 1 

2 Rozrusznik kompletny R10c szt 1 

3 Pompa zasilająca kompletna V8HFM11 szt  1 

4 Regulator napięciaREO-28 szt 1 

5 Tłumik szt 1 

6 Paski klinowe 937x13 (SPZ) szt 2 

7 Paski klinowe 1332x13(SPA) szt 2 

8 Przełącznik zespolony szt 1 

9 Zbiornik paliwa szt 1 

10 Lampa zespolona tylna L. szt 1 

11 Lampa zespolona tylna P. szt 1 

12  Klosz lampy zespolonej tylnej L. szt 1 

13 Klosz lampy zespolonej tylnej P szt 1 

13 Lampa kierunkowskaz boczny szt 1 

14 Klosz lampy kierunkowskaz boczny  szt 2 

15 Klosz lampa zespolona przednia prawy szt 1 

16 Klosz lampy zespolonej przedniej lewy szt 1 

17 Sprzęgło przystawki szt 1 

18 Chłodnica wody szt 1 

19 Podpora pośrednia wału nap.z łożyskiem kpl. szt 1 

20 Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej szt 4 

21 Lusterko wsteczne LWB380 szt  2 

22 Przerywacz kierunkowskazu szt 1 

23 Fartuch przeciwbłotny pojazdu szt 4 

24 Główny zawór hamulcowy szt 1 

25 Nakrętka koła  szt 6 

26 Siłownik hamulca ręcznego szt 1 

 
 
 

 Wykonawca       Zamawiający 
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Załącznik nr 5b do SIWZ 
Załącznik nr 3 do umowy 

  

 

Wykaz części zamiennych do pojazdów m. JELCZ typ 422 przekazanych do 

depozytu Zamawiającego 

 
Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 

1 Przerywacz kierunkowskazu 24V szt 1 

2. Nakrętka śruby  koła tylnego szt 10 

3 Pióro wycieraczki kpl. szt 4 

4 Tłumik wydechu szt 1 

5 Bęben hamulcowy przedni szt 2 

6 Resor przedni lewy szt 1 

7 Resor przedni prawy szt 1 

8 Krzyżak wału przystawki szt 2 

9 Okładzina hamulcowa FO0706 osi przód szt 10 

10 Resor tylny kpl. szt 1 

11 Pompa wody z sprzęgłem elektrom. szt 1 

12 Siłownik sprzęgła szt 1 

13 Przekładnia PJ-24 kpl. przystawka szt 1 

14 Siłownik sprzęgła szt 1 

15 Krzyżak wału szt 1 

16 Koło pasowe napinacza pasków szt 1 

17 Rozrusznik szt 1 

18 Tarcza sprzęgła silnika szt 1 

19 Wyłącznik sygnału wstecznego biegu  szt 1 

20 Uszczelka sprężarki szt 2 

 

 
 

 Wykonawca       Zamawiający 
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Załącznik nr 5c do SIWZ 
Załącznik nr 3 do umowy 

  

 
 

Wykaz części zamiennych do pojazdów m. JELCZ typ 325 przekazanych 

do depozytu Zamawiającego 

 
Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 

1 Tłumik  szt 1 

2. Nakrętka śruby  koła tylnego szt 10 

3 Pióro wycieraczki kpl. szt 6 

4 Lusterko wsteczne szt 2 

5 Paski klinowe 1583x13,4 szt 4 

6 Przekaźnik elektromagnetyczny R15/3p-24V szt 2 

7 Pedał sprzęgła szt 1 

8 Silnik wycieraczek szt 1 

9 Szpilka tarczy koła szt 10 

10 Automat świateł stop szt 1 

11 Zbiornik paliwa szt 1 

12 Alternator A120 szt 1 

13 Rozrusznik R20 szt 1 

14 Silnik nagrzewnicy szt 1 

15 Pompka spryskiwacza szyb szt 1 

16 Automat rozrusznika szt 1 

17 Pasek klinowy 560x10 szt 1 

18 Krzyżak przegubu drążka zmiany biegów szt 1 

19 Wyłącznik sygnału wstecznego biegu  szt 1 

20 Stacyjka szt 1 

 
 

Wykonawca     Zamawiający 
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Załącznik nr 5d do SIWZ 
Załącznik nr 3 do umowy 

  

 

Wykaz części zamiennych do pojazdów m. VOLVO przekazanych do 

depozytu Zamawiającego 

 
Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 

1 Klocki hamulcowe przednia oś szt 4 

2 Komplet naprawczy zwrotnicy  szt 1 

3 Klocki hamulcowe oś pchana szt 4 

4 Głowica sprężarki powietrza  szt 1 

5 Pompka sprzęgła   szt 1 

6 Linka zmiany biegów szara/czarna szt 2 

7 Poduszka zawieszenia tylna szt 2 

8 Pióro wycieraczki szt 4 

9 Lusterko krawężnikowe  szt  1 

10 Obudowa kierunkowskazu lewa szt 1 

11 Obudowa kierunkowskazu prawa szt 1 

12 Kierunkowskaz lewy szt 1 

13 Kierunkowskaz prawy szt 1 

14 Wkład lusterka dużego szt 1 

15 Wkład lusterka małego szt 1 

16 Czujnik ciśnienia oleju szt 1 

17 Lampa obrysowa szt 1 

18 Szpilka koła przód  szt 4 

19 Szpilka koła tył szt 4 

20 Nakrętka koła przód szt 4 

21 Czujnik zawieszenia  szt 1 

22 Podpora wału szt 1 

23 Regulator alternatora szt 1 

24 Pasek alternatora szt 1 

25 Pasek wentylatora szt 1 

 

Wykonawca   Zamawiający 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części samochodowych do samochodów 

ciężarowych specjalizowanych wchodzących w skład zaplecza technicznego MPO Sp. z o.o. w 

Toruniu ul Grudziądzka 159. 

 

2. Asortyment najczęściej zamawianych części podany jest w formularzach ofertowych stanowiących 

załączniki od nr 1 do nr 9 do SIWZ. 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z podziałem na pakiety : 

Pakiet nr 1 - części do samochodu m. STAR SMW 1142 Turbo  

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1A i nr 1 

Pakiet nr 2 – części do samochodu m. JELCZ P422 k                           

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1B i nr 2  

Pakiet nr 3 – części do samochodu m. JELCZ 325 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1C i nr 3 

Pakiet nr 4 – części do samochodu m. VOLVO 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1D i nr 4 

Pakiet nr 5 – części do samochodu m. DAF 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1E i nr 5 

Pakiet nr 6 – części do samochodu m. Scania 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1F i 6 

Pakiet nr 7 – części do rozsypywarek P-1 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1G i nr 7 

Pakiet nr 8 – części do zamiatarek Broddway 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1H i nr 8 

Pakiet nr 9 – części do rozsypywarek i pługów Schmidt 

Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1I i nr 9 

 

3. Zamawianie części odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej z podaniem numeru 

podwozia (VIN) roku produkcji, marki oraz typu pojazdu. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł 

dokładnie określić części, Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać dostawy części na podstawie 

wzoru (np. uszkodzonej części wymagającej wymiany) przekazanego przez Zamawiającego. 

 

 



4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia zgodnie z jego potrzebami nie 

więcej niż 50%. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych części, Wykonawcy nie przysługuje 

żadne roszczenie wobec Zamawiającego.   

 

5. Dostawy części będą przyjmowane przez Zamawiającego wyłącznie w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godz. 600 do 1500. Rozładunek dostarczonych części może nastąpić wyłącznie w 

obecności pracownika Zamawiającego, który potwierdza to na kopii faktury Wykonawcy. Zamawiający 

może , wg. swoich potrzeb wyrazić zgodę na dostawę części w: soboty, dni świąteczne, oraz poza 

godzinami 600 – 1500. 

 

6. Czas realizacji dla sukcesywnie składanych zamówień liczony jest  od dnia przesłania Wykonawcy 

zamówienia pocztą elektroniczną przez Zamawiającego do godziny dnia faktycznie zrealizowanej 

dostawy do magazynu Zamawiającego Toruń ul Grudziądzka 159 i może wynosić do 24 godzin. Jeżeli 

24-godzinny termin dostawy upływa w dzień wolny, w który Zamawiający nie dokonuje przyjęcia 

części, to dostawa musi być dokonana najpóźniej do godz. 900 następnego dnia roboczego. 

Zamawiający może żądać wykonania dostawy w dzień wolny od pracy (sobota, dzień świąteczny). W 

przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta części lub producenta pojazdu, po 

uprzednim powiadomieniu Zamawiającego czas realizacji zamówienia może wynosić do 5 dni. 

 

7. Termin płatności wynosi 21 dni od daty złożenia faktury VAT za wykonane dostawy. 

 

8. Wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane 

fabrycznie nowe i kompletne oryginalne lub części zamienne o porównywalnej jakości. 

 - pod pojęciem  

a. oryginalnej części zamiennej należy rozumieć części zamienne o tej samej jakości co komponenty 

stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami ustalonymi 

przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu 

samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty 

danego pojazdu samochodowego, przyjmuje się że części zamienne są oryginalne jeżeli producent 

tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami 

produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części 

stosowane do montażu tych pojazdów. 

b. części zamienne o porównywalnej jakości należy rozumieć części zamienne, których producent 

zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty które są lub były stosowane do montażu 

danych pojazdów samochodowych . 

c. części zamienne (oryginalne lub części o porównywalnej jakości) związane z bezpieczeństwem 

użytkowania pojazdów i ochroną środowiska mogą być montowane w pojazdach jeżeli spełniony jest 

co najmniej jeden z następujących warunków: 

- oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej 

Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – „E” lub Unii Europejskiej – 

„E” 



- oznakowane są cechami producenta pojazdu na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji 

typu pojazdu , ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji, 

- oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo 

homologacji typu pojazdu , ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem 

ewidencji. 

- oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności i akredytacji , 

przepisu nie stosuje się do przedmiotów wyposażenia i części oznakowanych znakiem 

bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych przepisów o badaniach i certyfikacji; Wykaz części 

związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu i ochroną środowiska podlegających 

sprawdzeniu w tym zakresie przez jednostki akredytowane w polskim systemie akredytacji określa 

załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2022 ze zm.). 

Przedmioty wyposażenia i części objęte obowiązkiem homologacji są w przepisach o homologacji 

pojazdów. 

 

9. Części zamienne oryginalne wprowadzone na rynek przez producenta pojazdu winny być 

zapakowane w opakowania koncernu samochodowego z trwałym oznaczeniem jego logo, a 

wprowadzone na rynek przez producenta winny być zapakowane w opakowaniu tego producenta. 

 

10. Na części dla których producent określa termin gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

takiego samego terminu gwarancji liczonego od daty zakupu, jednak nie mniej niż 12 miesięcy. 

 

11. Na części dla, których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość 

dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. 

 

12. Wykonawca zobowiązany jest okazać na żądanie aprobatę, atest, lub certyfikat, wymagany przez 

obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca gwarantuje, że wszedł w posiadanie towaru stanowiącego 

przedmiot umowy ponosząc z tego tytułu wszelkie opłaty przewidziane prawem. 

 

13. Sposób obliczenia ceny oferty: 

- Za cenę oferty podaną przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza cenowego 

przyjmuje się wartość brutto określoną jako suma iloczynów cen jednostkowych poszczególnych 

części i ich ilości. 

- Koszty transportu oraz inne opłaty związane z dostawą części do magazynu Zamawiającego muszą 

być wkalkulowane w cenę jednostkową netto dla poszczególnego asortymentu części. Cena oferty 

musi zawierać wszystkie koszty, zysk oraz podatek VAT i będzie podstawą do porównania ofert. 

- Wszystkie ceny w tym ceny jednostkowe i cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

- Ceny jednostkowe netto części nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy. 

 

14. Okres obowiązywania umowy od podpisania do 31.12.2021 r.  



 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY 
 

Znak: CZ/ZP-33/2020 
 

 
 

 
 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
zawarta w dniu ……………………………… w …………….…………., 

  

pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,  

ul. Grudziądzka 159, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział 

Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadającą NIP 879-016-92-

80, Regon 870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 14 491 000 zł, reprezentowaną przez  

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem......... 

w Sądzie............................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym 

podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP.........................., 

Regon........................, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… / 

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez 

……………………………………………….. pod nr ……………….., posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP.........................., Regon........................ / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP………………., Regon …………… 

 

reprezentowanym przez:   
 
1. ........................... 

2. ...........................   

 
zwanym dalej Wykonawcą 

 
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy  

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej / 

CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami 

przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.  



§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest zlecona przez Zamawiającego a wykonywana przez Wykonawcę 

sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów: 

1) marki Star SMW 1142 Turbo  

2) marki Jelcz 422K  

3) marki Jelcz 325  

4) marki Volvo 

5) marki DAF 

6) marki Scania 

7) rozsypywarek P-1 

8) zamiatarek Broddway 

9) rozsypywarek i pługów Schmidt (niepotrzebnie skreślić) 

Szczegółowy wykaz pojazdów określa Załącznik nr 2 do umowy. Wykaz i ilość części zamiennych 

objętych przedmiotem zamówienia określa Formularz cenowy- Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający w zależności od swoich faktycznych potrzeb powstałych w trakcie realizacji 

zamówienia zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany ilości/rodzaju asortymentu wskazanego w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 

nr 1 do umowy w ramach wartości umowy,  

2) zamawiania u Wykonawcy innych części zamiennych do pojazdów wymienionych w Załączniku 

nr 2 do umowy niż te, które ujęto w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w 

ramach wartości umowy 

3) ograniczenia przedmiotu zamówienia do 50% w stosunku do wartości przedmiotu umowy o 

którym mowa w § 5 ust. 1. 

3.  W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

4.  Dostarczane części zamienne powinny być fabrycznie nowe w I klasie jakości, odpowiadające 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

5.  Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wymagane dokumenty potwierdzające 

jakość dostarczonego przedmiotu umowy. Wykonawca gwarantuje, że wszedł w posiadanie towaru 

stanowiącego przedmiot umowy ponosząc z tego tytułu wszelkie opłaty przewidziane prawem. 

§3 

1.Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu przedmiot umowy w sposób sukcesywny w 

terminach, ilościach i asortymentach uzgodnionych z Zamawiającym. 



2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem do magazynu Zamawiającego 

znajdującego się w Toruniu przy ul Grudziądzka 159. Koszt transportu, załadunku i rozładunku 

dostawy ponosi Wykonawca. 

3.Dostawy części będą przyjmowane przez Zamawiającego wyłącznie w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godz. 6:00 – 15:00. Rozładunek dostarczonych części może nastąpić wyłącznie w 

obecności pracownika Zamawiającego, który potwierdza to na kopii faktury Wykonawcy. Zamawiający 

może wg swoich potrzeb wyrazić zgodę na dostawę części w soboty dni świąteczne oraz poza 

godzinami 6:00 – 15:00 

4.Dokładne określenie ilości i asortymentu dostaw będzie następowało w składanych i potwierdzonych 

zamówieniach częściowych. 

5.Zamówienia częściowe, w tym także na asortyment, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 2 składane będą 

faksem na nr ……………… lub elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail z podaniem numeru 

podwozia (VIN) roku produkcji, marki oraz typu pojazdu i realizowane w terminie nie dłuższym niż 24 

godziny od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli termin dostawy upływa w dzień, w 

którym Zamawiający nie dokonuje przyjęcia części, Wykonawca zrealizuje dostawę najpóźniej do 

godz. 9:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym upłynął termin dostawy z 

wyłączeniem sobót. W przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta części lub 

pojazdu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego czas realizacji zamówienia może wynosić do 5 

dni kalendarzowych. 

6.W przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł dokładnie określić rodzaju/nazwy części zamiennej, 

Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać dostawy części na podstawie wzoru (np. uszkodzonej 

części wymagającej wymiany), przekazanego przez Zamawiającego. 

7.Części zamienne oryginalne wprowadzone na rynek przez producenta pojazdu winny być 

zapakowane w opakowania koncernu samochodowego z trwałym oznaczeniem jego logo, a 

wprowadzone na rynek przez producenta winny być zapakowane w opakowanie tego producenta. 

8.Części zamienne dostarczane będą wraz z fakturą lub innym dokumentem potwierdzającym odbiór 

dostawy zawierającym:  

 1) nazwę i adres Wykonawcy 

 2) rodzaj dostarczonego asortymentu 

 3) ilość jednostek 

 4) cenę jednostkową netto 

 5) cenę łączną dostawy brutto 

oraz wraz z dowodem zakupu części u autoryzowanego dealera (w przypadku części o których mowa 

w § 2 ust.2 pkt. 2 umowy) 

9.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne przedmiotu Umowy, to 

Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i 

ryzyko towar wolny od wad w terminie 2 dni od daty ich stwierdzenia. 



10.Przedmiot umowy umieszczony przez Wykonawcę w depozycie podlegać będzie rozliczeniu na 

warunkach określonych § 5 po jego faktycznym wykorzystaniu przez Zamawiającego. 

11. Niezależnie od zamówień częściowych Wykonawca w terminie 14 dni do daty zawarcia niniejszej 

umowy utworzy na terenie magazynu Zamawiającego „depozyt” dla części wymienionych w 

załączniku nr 3 do umowy (dotyczy części 1-5). 

§4 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………..…… do 31.12.2021 r. lub do czasu wykorzystania 

wartości umowy, o której mowa w § 5 ust1, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. 

§ 5 

1..Wartość przedmiotu Umowy określona na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 4 

do umowy wynosi brutto …………………………………. zł (słownie: 

…………………………………………..………..), w tym netto …………………………….. zł + 23% VAT. 

 2.Cena brutto, o której mowa w ust.1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie 

koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z wymogami 

zawartymi w SIWZ, w tym w szczególności koszty transportu i rozładunku dostawy. 

3.Rozliczenie za realizację przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowaną dostawę 

na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

umowy. Ceny jednostkowe netto przedmiotu dostawy są niezmienne przez okres trwania Umowy. 

4.Zamawiający dopuszcza zmianę wartości przedmiotu Umowy w kwocie brutto w przypadku wejścia 

w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

5.Części zamienne, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 2, czyli inne niż wymienione w załączniku nr 1 do 

umowy, będą dostarczane po cenach netto ich zakupu przez Wykonawcę u producenta 

powiększonych o stałą marżę w wysokości …..% 

6.Zamawiający dokona zapłaty należności o której mowa w ust. 1 w terminie 21 dni od daty 

doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT za dostawę w formie przelewu bankowego na 

Rachunek bankowy Wykonawcy, który będzie rachunkiem widniejącym w elektronicznym wykazie 

podatników VAT (w tzw. ,,białej liście podatników VAT’’) nr ……………….. 

7.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż 7-go dnia od daty odbioru 

przedmiotu dostawy. 

8.Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy na osoby trzecie z 

tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

10. Strony wykluczają wystąpienie innych dodatkowych kosztów nieprzewidzianych w umowie i SIWZ. 

11. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz 

załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. i jest 

podatnikiem VAT, posiada numer NIP: 879-016-92-80      



§ 6 

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy. Okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 24 miesięcy od daty wydania Zamawiającemu 

dotkniętej wadą partii przedmiotu Umowy. 

2.W ramach uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, Wykonawca jest 

zobowiązany na żądanie Zamawiającego wymienić rzeczy wadliwe na wolne od wad w terminie 14 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady. 

3.Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na objęte przedmiotem dostawy materiały na okres 12 miesięcy. 

4.Jeżeli Wykonawca dysponuje gwarancją pochodzącą od producenta, a okres trwania tej gwarancji 

jest dłuższy niż 12 miesięcy liczone od dnia dostarczenia asortymentu Zamawiającemu, to 

Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu wraz z dostawą dokumenty potwierdzające gwarancję 

producenta, zwalniając się tym samym z obowiązku określonego w ust.3 w zakresie objętym 

gwarancjami producenta. 

5.W ramach gwarancji jakości za wady rzeczy dające się usunąć Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia wad na własny koszt w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej 

wadzie. 

6.Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych określonych w ust.5 lub wywiąże 

się w sposób nienależyty, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami umownymi. 

7.Wykonawca gwarantuje, że dostarczone części zamienne są wysokiej jakości i spełniają właściwe 

normy i wymagania techniczne. 

8.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad rzeczy, które nie nadają się do usunięcia, 

Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie dostarczy bezpłatnie i na własny koszt nową 

część wolną od wad. 

9.Zamawiający ma prawo oddać kwestionowany produkt do ekspertyzy. W przypadku potwierdzenia 

się zastrzeżeń, Wykonawca zostanie obciążony kosztem ekspertyzy. 

10.Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych braków ilościowych w dostawach będą 

rozwiązywane w drodze postępowania reklamacyjnego. Zamawiający zgłasza reklamację nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, a 

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej 

otrzymania. 

§ 7 

1.W razie niewykonania Umowy w całości, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% 

wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 5 ust.1. 

2.W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia częściowego wobec terminu, o którym mowa w § 3 

ust.5 i 9, nieusunięcia wad w terminach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 5 oraz nie rozpatrzenia 



reklamacji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 10 Wykonawca za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia częściowego brutto. 

3.W przypadku opóźnienia w utworzeniu depozytu wobec terminu, o którym mowa w §3 ust. 11 

Wykonawca za każdy rozpoczęty dzień zwłoki zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości 

nieutworzonego depozytu brutto. 

4.Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto 

przedmiotu Umowy określonej w § 5 ust.1. 

5.Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i zażądać zapłaty kary umownej o 

której mowa w § 7 ust.4 

6.Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych. 

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

Wykonawca wyraża zgodę na kompensację należności wynikających z jego faktury. 

§ 8 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 

w przypadku:  

 1) 3-krotnej reklamacji dostarczonych materiałów do pojazdów tego samego modelu lub w 

przypadku uszkodzenia 2 pojazdów w związku używaniem zaoferowanych materiałów - w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.   

 3) zlecenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości. 

2.W przypadkach określonych w § 8 ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia. 

3.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.       

§9 

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp oraz § 2 ust.2 i § 5 ust. 4 umowy. 

2.Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie, pod rygorem nieważności. 



3.Zmiana oznaczenia stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 

korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów nie 

stanowi zmiany treści Umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia. 

§ 10 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. –Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz treści SIWZ. 

2.Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, strony będą starały się rozstrzygać 

polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom 

przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym będzie sąd powszechny 

w Toruniu. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 

Kopia Formularza cenowego – Zał. nr 1; 

Wykaz pojazdów samochodowych należących do MPO Sp. z o.o. w Toruniu – Zał. nr 2; 

Wykaz części zamiennych przekazanych do depozytu – Zał. nr 3; 

Kopia Formularza ofertowego – Zał. nr 4. 
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