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Udzielania Zamówień 

Publicznych SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Znak: DP/ZP-29/2020 

 
 
 
 

z dnia …………………….. 

 

 

 

 

 

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 (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
 
 
 
 
 

DOSTAWA ZABUDOWY POLEWARKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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  

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

 
III Opis przedmiotu zamówienia 

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabudowy polewarki do montażu na pojeździe hakowym 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

Kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 34144450-7 polewaczki 

2 Wymagany okres gwarancji na urządzenia dostarczone w ramach zamówienia wynosi minimum 

24 miesiące, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i odbioru ilościowo-

jakościowego. 

3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy. 

  

IV Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 30.04.2021 r. 

 

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

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

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

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

3) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy dostawy zabudowy 

polewarek o wartości każdej zabudowy nie mniejszej niż 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy 

złotych).  

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. 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. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone 

w pkt V.1 ppkt 1) muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 



o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym 

mowa w V.1 ppkt. 2) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później 

niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

6. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej 

SIWZ. 

7. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia 

Wykonawcy i odrzucenia oferty. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pzp. 

 

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  

do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy 

dołączyć oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika 

nr 2 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy dołączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 

do SIWZ. 

2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone wg Załącznika nr 4 do SIWZ. Przekreślenie tego 

załącznika czy też brak jego wypełnienia Zamawiający będzie traktował jako informację o tym,  

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

3) wykaz wykonanych dostaw polewarek w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony 

wg Załącznika nr 6 do SIWZ. 

3. Oświadczenia, o których mowa w pkt VI.1 oraz pkt VI.2 ppkt 1) SIWZ, jak też dokument,  

o którym mowa w pkt VI.2 ppkt 2) SIWZ muszą być złożone w oryginale.  

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie 

dokumenty, o którym mowa w pkt VI.2 SIWZ. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt V.3 SIWZ.  



6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna  

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

8. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów 

załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje 

wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie przepisami ustawy. Osoba 

lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia 

woli na zasadach określonych w Kodeksie karnym. 

 

VII 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 VII.3 

SIWZ. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

oraz pełnomocnictwa. 

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 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 VII.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. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

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

o którym mowa w pkt VII.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.mpo.torun.pl. 

http://www.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 

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej,  

na której zamieszczono SIWZ www.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 – Andrzej Komuda - tel. (56) 63 98 112; 

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 

Fax: (56) 63 98 120 

 

VIII Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

IX 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. 

 

X Opis sposobu przygotowywania ofert 

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

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

pod rygorem nieważności. 

3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ) wraz z wymaganymi 

załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, w tym: 

1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 

do SIWZ (wraz ze składaną ofertą), 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 

do SIWZ (wraz ze składaną ofertą), 

3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym,  

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone wg Załącznika nr 4 do SIWZ, 

4) zdjęcia oraz schematy z wymiarami zabudowy oraz rozmieszczeniem ważniejszych 

elementów zabudowy (wraz ze składaną ofertą), 

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


5) kopię certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu 

pojazdów samochodowych oraz urządzeń specjalistycznych, cystern i innych pokrewnych 

(wraz ze składaną ofertą), 

6) dowód dostawy na minimum 3 zabudowy polewarki o wartości min. 150 000,00 netto każda 

wg wzoru z Załącznika nr 6 do SIWZ (wraz ze składaną ofertą), 

7) dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty, w tym:  

a. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, który należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony 

internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (wraz ze składaną 

ofertą), 

b. w przypadku przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej 

- aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, które należy złożyć w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk 

ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wraz 

ze składaną ofertą), 

c. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników oprócz dokumentów, o których 

mowa w pkt. a i b również 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 (wraz ze składaną ofertą). 

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) uprawnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych w SIWZ. 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 sposób uniemożliwiający dekompletację, 

2) ponumerować, 

3) zaparafować. 

7. Oczywiste omyłki mogą być poprawiane przez Zamawiającego z utrzymaniem czytelności 

poprawionych wyrażeń lub liczb. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o wszelkich 

poprawkach lub zmianach w tekście oferty.  

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, ul. Grudziądzka 159, 87-100 

Toruń, sekretariat oraz posiadać dopiski „oferta na przetarg nieograniczony dotyczący 

dostawy zabudowy polewarki” oraz „nie otwierać przed dniem 28.12.2020 r. godzina 10:15”. 



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 udostępnione. 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 X.4 SIWZ stosuje się odpowiednio. 

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać  

w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

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

 

XI 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 28.12.2020 r. godzina 

10:00.  

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

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, w pok. 312, w dniu 28.12.2020 r. godzina 10:15. 

 

XII 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 

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

3. W toku realizacji zamówienia Zamawiający będzie się rozliczał w oparciu o faktyczne dostawy  

i ceny jednostkowe wskazane w ofercie. 

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

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, 

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. 

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

  

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteria wspólne dla wszystkich części zamówienia:  

CENA – 80 % 

OKRES GWARANCJI – 10% 

TERMIN DOSTAWY – 10% 

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 (C) ofercie 

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

poniższego algorytmu: 

 

cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) 

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

cena oferty badanej 

 

 

 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium OKRES GWARANCJI (G) wg następujących zasad 

określonych w poniższej tabeli – Punktacja za okres gwarancji. 

 Punktacja za okres gwarancji 

Lp. Parametr Sposób realizacji Punkty 

1 Okres gwarancji (minimum 24 m-ce) okres gwarancji 24 m-cy 0 pkt. 

okres gwarancji 

nie mniej niż 30 m-cy 

5 pkt. 

okres gwarancji  

nie mniej niż 36 m-cy  

10 pkt. 

  

 

Uwaga: 

1) minimalny okres gwarancji wynosi 24 m-cy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji 

skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp 

2) Wykonawca zobligowany jest podać w formularzu ofertowym, liczbę miesięcy (min. 24), na 

które zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji. 

 

 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin dostawy” (T) wg następujących zasad 

określonych w poniższej tabeli – Punktacja termin dostawy. 

 

 



Punktacja termin dostawy 

Lp. Termin dostawy Sposób realizacji Punkty 

1 Ilość dni więcej niż 90  0 pkt. 

od 61 do 90  5 pkt. 

do 60 dni 10 pkt. 

  

 

Wykonawca zobligowany jest podać w formularzu ofertowym, w ile dni zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu przedmiot zamówienia.  

Zamawiający wymaga, żeby przedmiot postępowania został dostarczony nie później, niż do dnia 

30.04.2021 r. 

 

Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku. 

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą sumę punktów „SP”: 

SP= C + T + G  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

XIV   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 złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą lub drogą elektroniczną. 

 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVI Wzór umowy. 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

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

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

 

XVII 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. 

 

XVIII  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 DP/ZP-29/2020 

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; 

− 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; 

 
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. 
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. 

mailto:sekretariat@mpo.torun.pl


− 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. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy – Zał. nr 2 do SIWZ; 

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

4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej – Zał. nr 4 do SIWZ; 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia właściwy dla części – Zał. nr 5 do SIWZ; 

6. Wykaz wykonanych dostaw – Zał. nr 6 do SIWZ 

7. Wzór umowy– Zał. nr 7 do SIWZ. 

 

 

 

 

Zatwierdził:  



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: DP/ZP-29/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Załącznik nr 1 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 DP/ZP-29/2020 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. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

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

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

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

2. Oferuję okres gwarancji wynoszący …………… miesięcy. 

3. Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie ………….. dni. 

4. Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę 

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

5. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.  

6. UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert. 

7. 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 

8. Zastrzegam / nie zastrzegam6  

w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.) 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:……………………………………………………………………………………………………… 

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

10. 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) 

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

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy. 
6 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”. 
 



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

 
Znak: DP/ZP-29/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabudowy polewarki, 

prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, oświadczam, co 

następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 

V.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt. V.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (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 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Znak: DP/ZP-29/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 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 zabudowy polewarki, 

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: DP/ZP-29/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 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 zabudowy 

polewarki” 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 
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zamówienie publiczne 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Znak: DP/ZP-29/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
 
 

I. Dane techniczne i charakterystyka zabudowy pojazdu – polewaczka 

przeznaczona do zraszania i zmywania utwardzonych nawierzchni dróg i placów 

- pojemność zbiornika 8 m3 o kształcie eliptycznym lub innym zapewniającym 

optymalizację środka ciężkości 

- zbiornik wyposażony w paletę hakową lub ramę kontenerową, umożliwiającą 

załadunek i rozładunek w systemie szybkiej wymiany, wysokość haka 1200 mm. 

- zbiornik wyposażony w minimum jeden górny właz rewizyjny o średnicy o średnicy 

min. 500 mm, 

- zabudowa kompaktowa zintegrowana z konstrukcją zbiornika z zamykaną na klucz 

komorą, która stanowi zabudowany układ pomp i hydrauliki umieszczoną z tyłu lub 

przodu zabudowy 

- zbiornik wyposażony w falochrony lub przegrody poprzeczne 

- zbiornik wykonany ze stali o grubości 4 mm  

- pełne zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika  

- zbiornik od wewnątrz zabezpieczony farbą odporną na działanie czynników 

mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny 

etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny, szeregu 

rozpuszczalników aromatycznych, wody, środków dezynfekujących,roztworów 

elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych 

- zbiornik wyposażony w optyczny wskaźnik zapełnienia zbiornika umieszczony w 

widocznym miejscu zabudowy oraz wskaźnik cyfrowy zapełnienia wyświetlany na 

monitorze umieszczonym w kabinie kierowcy  

- od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na 

warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, w kolorze pomarańczowym RAL 2011  

- zbiornik wodny wyposażony w przyłącze do napełniania wodą bezpośrednio z 

hydrantu zakończony złączem typu strażackiego DN52  

- możliwość przepompowania wody do zamiatarek 

- pompa wodna o wydatku wody zakresie od 300 do 1 200 dm3 wyposażona w filtry 

zatrzymująca zanieczyszczenia przy poborze wody, napęd pompy wodnej od 

przystawki odsilnikowej  

- dodatkowa pompa wysokociśnieniowa o wydatku min. 15 dm3/min. I ciśnieniu 

roboczym minimum 150 bar, z płynną regulacją ciśnienia wody, napędzana silnikiem 

hydraulicznym, wyposażona w automatyczne zwijadło, z nawiniętym wężem wysoko 

ciśnieniowym o długości min. 15 mb. zakończony lancą do mycia z regulowanym 

strumieniem wody 

 

Urządzenia myjące 

- listwa zraszająco-zmywająca zamontowana w systemie wymiennym, na płycie 

montażowej, przystosowanej również do montażu pługa odśnieżnego o szerokości 

min. 2 300 mm, minimum 8 szt. dysz wykonanych ze stali nierdzewnej 

- hydrauliczne podnoszenie, opuszczanie i obracanie „ prawo – lewo” listwy myjącej 

- listwa wyposażona w minimum: 



- 2 zmywaki z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach umożliwiające zmywanie 

ulic przed pojazdem we wszystkich kierunkach oraz niezależnym sterowaniem 

wypływem wody 

- 2 zmywaki z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach umieszczone po prawej i 

lewej stronie na wysokości nie wyżej niż 30 cm od poziomu gruntu, umożliwiające 

zmywanie ulic po bokach 

- tylna belkę zraszająco mgłową do odświeżania powietrza, wychwytywania cząstek 

stałych pyłu, dezynfekcji przestrzeni 

- pulpit sterowniczy zamontowany w kabinie kierowcy, umożliwiający włączanie i 

wyłączanie poszczególnych zmywaków, włączanie i wyłączanie belki zraszającej, 

włączanie i wyłączanie belki zraszająco mgłowej, sterowanie ciśnieniem strumienia 

wodnego, załączanie oświetlenia ostrzegawczego, 

- prądownica strażacka 

- wąż strażacki o długości min. 10 mb. i średnicy DN52 

- dodatkowa listwa ostrzegawcza z tyłu zbiornika, 

- klucz hydrantowy 

- aluminiowe koryta po obu stronach zabudowy 

 
W okresie gwarancji, wszystkie przeglądy gwarancyjne oraz naprawy przedmiotu 
umowy wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. 
 
DOKUMENTACJA POJAZDU NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ MINIMUM:  

1. Instrukcja obsługi (w języku polskim);  
2. Książka serwisowa i gwarancyjna (w języku polskim);  

Do oferty należy dołączyć: 
1. zdjęcia oraz schematy z wymiarami zabudowy oraz rozmieszczeniem ważniejszych 

elementów zabudowy 
2. producent zabudowy polewarki musi posiadać wdrożony Certyfikat ISO 9001:2015 w 

zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu pojazdów samochodowych oraz 
urządzeń specjalistycznych, cystern i innych pokrewnych – kopię certyfikatu należy 
dołączyć do oferty 

3. dowód dostawy na minimum 3 zabudowy polewarki o wartości nie mniej niż 150 000,00 
netto każda. 
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WYKAZ DOSTAW 
 

Znak: DP/ZP-29/2020 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

WYKAZ DOSTAW 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zabudowy polewarki 

 
 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 
 

Nazwa postępowania 
Data 

dostawy 

 
Wartość dostawy 

 
1. 

    

 
2. 

    

3.      

 
 
 

Podpisano: 
 



 

 

System Zarządzania Jakością Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY 
 

Znak: DP/ZP-29/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 14.491.000,00 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

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

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

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem......... w Sądzie............................................. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą podatnikiem podatku od towarów i 

usług, posiadającą 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 wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr DP/ZP-29/2020, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 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 ze zm.), w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zabudowy polewarki. 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zabudowy polewaczki marki …………………………, typ ……….. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa właściwy Załącznik nr 2 do umowy. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 winien co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

4. Warunki serwisu i gwarancji przedmiotu umowy regulują dokumenty, o których mowa w §5 ust.1 

pkt. 3 niniejszej umowy. 

§3 

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ………………. r. (nie później niż do 30.04.2021 r.). 

§4 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………), w tym ……. zł netto i …% VAT. 

2. Podstawą do zapłaty za wykonany przedmiot umowy jest dokument potwierdzający pozytywny 

odbiór (protokół odbioru). 

3. Podstawą do zmiany ceny przedmiotu umowy jest udokumentowana przez Wykonawcę ustawowa 

zmiana stawki podatku VAT. 

4. Do zmiany ceny przedmiotu umowy określonej w § 4 ust.1 umowy z powodów określonych w ust.3 

nie zachodzi konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy ustalana jest z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności za przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu bankowego na Rachunek bankowy 

Wykonawcy, który będzie rachunkiem widniejącym w elektronicznym wykazie podatników VAT (w 

tzw.,,białej liście podatników VAT’’). 

6. Strony wykluczają wystąpienie innych dodatkowych kosztów nieprzewidzianych w umowie.  

7. 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 

§5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy Zamawiającemu na adres Zamawiającego, 

2) dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentacji techniczno-ruchowej, certyfikatu 

bezpieczeństwa CE, katalogu części zamiennych w języku polskim oraz certyfikatu ISO 

producenta w zakresie projektowania i produkcji urządzeń komunalnych, 



3) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje oraz 

zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i 

pogwarancyjnym. 

4) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji  

i konserwacji pojazdu w dniu przekazania Zamawiającemu 

5) w okresie gwarancyjnym - przeprowadzania cyklicznych, okresowych bezpłatnych szkoleń  

w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Zamawiającego w zakresie diagnostyki  

i napraw dostarczanego sprzętu, co najmniej 1 raz na pół roku, dla co najmniej 3 pracowników 

2. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …… miesięcy 

oraz rękojmi za wady na okres 24 miesięcy od dnia przekazania maszyny Zamawiającemu, 

potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia. Roszczenia z tytułu 

gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy. 

3. W okresie gwarancji, wszystkie zaistniałe awarie przedmiotu umowy usuwane będą bezpłatnie 

przez serwis Wykonawcy. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii nie przekracza 48 godzin od 

momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Maksymalny czas na usunięcie awarii nie 

przekracza 5 dni roboczych.  

4. W okresie gwarancji, wszystkie przeglądy gwarancyjne oraz naprawy przedmiotu umowy 

wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. Usługi serwisowe winny być wykonywane w 

terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.  

5. Inne szczegółowe warunki serwisu i gwarancji przedmiotu umowy regulują dokumenty, o których 

mowa w §5 ust.1 pkt.3 niniejszej umowy, przy czym wszelkie ich postanowienia wyłączające 

gwarancję lub rękojmię za wady są nieskuteczne  

6. Zamawiającemu bez zgody Wykonawcy nie przysługuje prawo do oddania przedmiotu umowy 

innym osobom do korzystania pod jakimkolwiek tytułem prawnym. 

§6 

1. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w 

§3 ust.1, a także nieusunięcia wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1,0% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonania usług serwisowych w okresie gwarancji w terminie, o którym 

mowa w §5 ust 3, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1. 

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

§7 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§8 

1. Wszelkie zmiany umowy, z wyjątkiem wskazanych w §4 ust. 4 i §8 ust. 4, wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 



2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy pzp i mogą 

dotyczyć: 

1) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika  

z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów; 

2) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotu 

zamówienia, w szczególności, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa  

lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez 

Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu 

korespondencyjnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną  

na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną uważa się za doręczoną. 

4. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 

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

a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą nie stanowi zmiany treści umowy  

i wymaga tylko pisemnego powiadomienia. 

§9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 

1) Kopia Oferty Wykonawcy – Zał. nr 1 do umowy; 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2 do umowy. 
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