
 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Zakładowy Regulamin 
Udzielania Zamówie ń 

Publicznych SPECYFIKACJA   
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

 
Znak: WW/ZP-12/2016 

 
 

z dnia 27 lipca 2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 

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 2015 r. poz. 2164) 

 
 
 
 
 
 
 

 

DOSTAWA WÓZKA WIDŁOWEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 
 

Miejskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
ul. Grudzi ądzka 159 

87-100 Toruń 
 

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

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

 
 



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  

(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”. 

 
III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego (kabina zamknięta) o 

udźwigu Q=3000 kg napędzanego silnikiem wysokoprężnym. Wózek musi posiadać certyfikat na 

znak CE, książkę gwarancyjną w języku polskim, dokumentację techniczno-ruchową w języku 

polskim, dokumentację dozoru technicznego oraz instrukcję obsługi w języku polskim. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał ącznik nr 1 do SIWZ.  

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42415000-8 - Wózki widłowe, pojazdy 

techniczne, kolejowe wózki ciągnące; 42415110-2 - Wózki widłowe 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 7 ustawy. 

 
IV Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 30 września 2016 r. 

V Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia 
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 i ust. 2 pkt 5 ustawy.  

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 nie 

spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

4. 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. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek określony 

w pkt. V.1 ppkt 1) musi być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

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

o którym mowa w pkt. V.1 ppkt 2) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. 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. 

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

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

SIWZ wg formuły spełnia/nie spełnia. 

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

Wykonawcy i odrzucenia oferty. 

 

VI Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu 

1. W celu wykazania 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 i ust. 2 pkt 5 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. 

Podpisany załącznik z przekreśloną czy też niewypełnioną treścią Zamawiający będzie traktował  

jako informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt  VI.1 oraz dokument, o którym mowa w pkt VI.2 ppkt 2) 

SIWZ muszą być złożone w oryginale. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.2 ppkt 1) SIWZ 

należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

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

dokumenty, o których 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.4 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 z dyspozycją art. 24 ust. 2 

pkt  3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść 

złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997  r. - Kodeks Karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). 

 

VII Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami  

oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak że wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania si ę 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 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 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 rozpoznania. 



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.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 

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją 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 - Rafał Cwaliński - tel. (56) 63 98 144; 

2) w sprawach merytorycznych – Zbigniew Czyżniewski - tel. (56) 61 08 002. 

12. Adres do korespondencji: 

Miejskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.  

ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 

Adres poczty elektronicznej Zamawiaj ącego:  sekretariat@mpo.torun.pl 

Fax: (56) 63 98 120 

 

VIII Wymagania dotycz ące wadium 

1. Wadium należy wnieść w kwocie: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 

2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. do dnia 04.08.2016 r. 

godzina 09.00. 

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 si ę przelewem  na rachunek bankowy:  

mBank S.A. 78 1140 2088 0000 5940 6900 1001  z dopi skiem „Wadium na dostaw ę wózka 

widłowego’’. 

Kwot ą, o której mowa w  pkt  VIII.1 SIWZ musi by ć uznany rachunek Zamawiaj ącego 

do terminu okre ślonego w pkt VIII.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 ustawy, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 

co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę  

jako najkorzystniejszej, 

b) którego ofertę wybrano, a odmówił podpisania umowy na warunkach określonych  

w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

6. Na potwierdzenie wniesienia wadium w jednej z form wskazanej w pkt. VIII.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. 

 
IX Termin zwi ązania ofert ą 

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 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

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, tj.: 

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

do SIWZ, 



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

do SIWZ, 

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) 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, 

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

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 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,  

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.  

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 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 kolejności podanej w pkt X.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 przetarg nieograniczony dotycz ący 

dostawy wózka widłowego  ’’ oraz  „nie otwiera ć przed dniem 04.08.2016 r. godzina 09:15”.  

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. Zastrze żone informacje powinny zosta ć wskazane 

w  Formularzu oferty (Zał ącznik nr 1 do SIWZ) oraz zło żone wraz z  ofert ą, w oddzielnej 

wewn ętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica prz edsiębiorstwa”.  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 części zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, zobowiązany jest wskazać  

w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy. 

13. Zamawiający niezwłocznie zwraca 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 04.08.2016 r. godzina 

09:00.  

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

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, w pok. 312,  w dniu 04.08.2016 r. godzina 09:15. 

 

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 

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

3. Podana w ofercie cena winna uwzględniać wszystkie opłaty celne i graniczne, opłaty Dozoru 

Technicznego, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, 

przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia 

operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu 

należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy,  

do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wózka. 

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. 

 

 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, 

wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i  sposob u oceny ofert 

1. Kryteria i ich znaczenie:  

CENA - 80 %; OCENA TECHNICZNA – 10%; WARUNKI SERWIS U I GWARANCJI – 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 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 

 

W ramach kryterium OCENA TECHNICZNA brane będą pod uwagę następujące cechy:  

- wysokość wózka (najwyższy punkt wózka/złożonego masztu lub kabiny) – maksymalnie 25 pkt,  

- wielkość zbiornika paliwa – maksymalnie 25 pkt, 

- średnie zużycie paliwa (na godzinę pracy w litrach) – maksymalnie 25 pkt,  

- poziom hałasu (w kabinie operatora) – maksymalnie 25 pkt.  

 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (25) w  podkryterium „wysokość wózka” ofercie 

z najniższą wysokością wózka. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

                                  Minimalna wysokość wózka (najniższa z oferowanych)  

W =     ------------------------------------------------------------------------------------------   x 25 pkt 

                         Wysokość wózka oferty badanej   

 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (25) w  podkryterium „wielkość zbiornika paliwa” 

ofercie z największą pojemnością zbiornika. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego 

algorytmu: 

                                  Wielkość zbiornika paliwa oferty badanej  

Z =     ------------------------------------------------------------------------------------------   x 25 pkt 

                   Maksymalna wielkość zbiornika paliwa (największa z oferowanych) 

 



Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (25) w  podkryterium „średnie zużycie paliwa ” 

ofercie z najmniejszym średnim zużyciem paliwa na godzinę pracy w litrach. Pozostałe oferty 

otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

                                  Minimalne zużycie paliwa (najmniejsze z oferowanych) 

P =     ------------------------------------------------------------------------------------------   x 25 pkt 

                   Zużycie paliwa oferty badanej 

 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (25) w  podkryterium „poziom hałasu ” ofercie z 

najmniejszym poziomem hałasu w kabinie operatora. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg 

poniższego algorytmu: 

                                  Minimalny poziom hałasu w kabinie operatora (najmniejszy z oferowanych) 

H =     ------------------------------------------------------------------------------------------   x 25 pkt 

                   Poziom hałasu w kabinie operatora oferty badanej 

 

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów (10) w  kryterium OCENA TECHNICZNA 

ofercie, której suma punktów uzyskanych w podkryteriach W, Z, P i H będzie największa. 

 

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

                              Suma W, Z, P i H oferty badanej  

T =     ----------------------------------------------------------------------------------------   x 10 pkt 

            Suma W, Z, P i H oferty najlepiej ocenionej      

 

 

W ramach kryterium WARUNKI SERWISU I GWARANCJI brane będą pod uwagę następujące 

cechy:  

- czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalnie 50 pkt,  

- okres gwarancji – maksymalnie 50 pkt.  

 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (50) w  podkryterium „czas reakcji na zgłoszenie 

awarii” ofercie z najkrótszym czasem na reakcję na zgłoszenie awarii. Pozostałe oferty otrzymają 

punkty wg poniższego algorytmu: 

                                  Minimalny czas reakcji na zgłoszenie awarii (najkrótszy z oferowanych) 

R =     ------------------------------------------------------------------------------------------   x 50 pkt 

                   Czas reakcji na zgłoszenie awarii oferty badanej 

 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (50) w  podkryterium „okres gwarancji” ofercie z 

najdłuższym okresem gwarancji. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

                                  Okres gwarancji oferty badanej 

G =     ------------------------------------------------------------------------------------------   x 50 pkt 

                   Maksymalny okres gwarancji (najdłuższy z oferowanych) 

 



Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów (10) w  kryterium WARUNKI SERWISU I 

GWARANCJI ofercie, której suma punktów uzyskanych w podkryteriach R i G będzie największa. 

 

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

                              Suma R i G oferty badanej  

S =     ----------------------------------------------------------------------------------------   x 10 pkt 

            Suma R i G oferty najlepiej ocenionej      

 

 
3. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą sumę punktów w kryteriach C, T i S. 

4. Zamawiający do obliczeń będzie stosował zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

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

treści złożonych ofert. 

 

XIV  Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć 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. 

 

XV Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVI Wzór umowy 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 5 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 przysługuj ących Wykonawcy w toku 

post ępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

  3) odrzucenia oferty Odwołującego.   



3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności.  

8. Na czynności, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy.  

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 

2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy. 

 

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. Wzór umowy – Zał. nr 5 do SIWZ. 

 

Zatwierdził: 
 

PROKURENT   ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 
 
/ - / Honorata Ikiert  / - / Grzegorz Bro żek 



 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Post ępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Znak: WW/ZP-12/2016 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
Załącznik nr 1 do umowy  

 
 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 

Miejskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzib ą w Toruniu przy ul. Grudzi ądzkiej 

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 8 469 500 zł 

 

Dane dotycz ące Wykonawcy: 

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

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

                                                        (dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

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

Adres 

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

Nazwa 

przedsiębiorstwa1:……………………………………………………………………………………………… 

Adres 

Wykonawcy2:…………………………………………………………………………………………………… 

                                                     (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 WW/ZP-12/2016 na następujących warunkach: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

........................................................................zł  

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

2. Powyższa cena została obliczona zgodnie z poniższą tabelą: 

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



Lp Nazwa Ilo ść Nazwa / Producent 
Cena jedn. 
netto (zł) 

Stawka 
podatk
u VAT 

Warto ść 
zamówienia brutto 

(zł) 

A B C D E F G=E+(ExF) 

1. 

Wózek widłowy 
napędzany silnikiem 
wysokoprężnym 

1   

  …..%   

 
 

3. Oferuję: 
- czas reakcji na zgłoszenie awarii - ……. godzin 
- okres gwarancji - …….. miesięcy. 

4. Oferuję dostawę fabrycznie nowego z roku produkcji 2016 wózka widłowego o następujących 
parametrach: 
Marka (producent): ………………….……. 
Typ: …………………………………..……… 
Wysokość – najwyższy punkt wózka/złożonego masztu lub kabiny/: ………………….……. 
Wielkość zbiornika paliwa: …………………………………..……… 
Średnie zużycie paliwa na godzinę pracy w litrach: …………………………………..……… 
Poziom hałasu w kabinie operatora: …………………………………..……… 
 

Wymagane parametry minimalne Parametry oferowanego wózka widłowego 
Układ nap ędowy : 

- rodzaj silnika – wysokoprężny (diesel) 
- pojemność silnika (ccm) min 3000- max 4000 
- moc (kW) min. 36 
- skrzynia biegów automatyczna 
- przekładnia automatyczna wyposażona w samo 
diagnozujący się układ elektroniczny 
- wspomagany hydraulicznie układ kierowniczy z systemem 
synchronizującym stawienie koła kierownicy w stosunku do 
kąta położenia kół 
- regulowana kolumna kierownicza 
 

 

Dane eksploatacyjne :  

- maksymalna szybkość jazdy bez ładunku min. 18 km/h 
- minimalna szybkość podnoszenia z ładunkiem 500 mm/s 
- minimalna szybkość podnoszenia bez ładunku 550 mm/s 
- minimalna szybkość opuszczania z ładunkiem 500 mm/s 
- minimalna szybkość opuszczania bez ładunku 500 mm/s 
- zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku 
min 25/20 % 
- pojemność zbiornika paliwa min. 60 litrów 
- zużycie paliwa nie większe niż 4,5 litra na godzinę 
- emisja spalin – silnik musi spełniać europejskie normy 
emisji spalin oraz EPA 
- poziom hałasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12053 
max 79 dB 

 

Parametry zewn ętrzne:   

- udźwig min. 3000 kg na ramieniu 500 mm 
- długość wózka do wideł 2500-3000 mm 
- długość całkowita 3500-4000 mm 
- szerokość wózka 1200-1600 mm 
- wysokość wózka max 2200 (najwyższy punkt – masztu lub 
kabiny operatora) 
- rozstaw osi od 1700-2000 mm 
- rozstaw kół przednich od 1000-1400 mm 
- rozstaw kół tylnych od 900-1200 mm 
- promień skrętu max. 2500 mm 
- masa własna do 4700 kg 
 

 

Wyposa żenie wózka widłowego : 

- masz typu DUPLEX 
- wysokość masztu w stanie złożonym max 2200 mm 
- wysokość podnoszenia min 3000 mm 
- karetka wideł klasa – IIIA 

 



- szerokość karetki wideł min 1050 mm 
- kąt nachylenia masztu min. 11º w tył / min. 6º w przód 
- wymiary wideł: 
• grubość min 45 mm 
• szerokość min 100 mm 
• długość min 1200 mm 
- przesuw boczny wideł hydrauliczny sterowany z kabiny 
- przyłącze hydrauliczne do chwytaka do bel 
 
- kabina pełna przystosowana do pracy w zmiennych 
warunkach atmosferycznych: 
• w pełni przeszklona kabina operatora, z wycierakiem 
szyby przedniej i tylnej 
• amortyzowany, regulowany fotel operatora z pasami 
bezpieczeństwa 
• ogrzewanie kabiny operatora 
• kratownica ochronna ładunku 
• lusterko wsteczne 
• antypoślizgowe pokrycie podłogi kabiny 
• hak holowniczy 
• licznik motogodzin 
• dodatkowa amortyzacja kabiny operatora 
 
- mechanizm uniemożliwiający samoczynny rozruch silnika 
- dźwiękowy sygnał cofania 
- światła robocze, 
- ogumienie pełne 
 
Wyposa żenie dodatkowe  

- chwytak boczny do bel: 
• Udźwig min 2500 kg 
• zakres otwarcia min od 750 – 1750 mm 
• szerokość ramy urządzenia max 1050 mm 
• wymiary ramion urządzenia min 1000 x 400 mm 
• ciężar urządzenia max 500 kg 
 

 

Warunki dotycz ące serwisu i gwarancji : 

- Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę 
wózka widłowego na okres 24 miesięcy lub przepracowania 
max 2 000 mtg pracy w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
- obsługi i naprawy gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego 
- w okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy, w 
szczególności związane z dojazdem serwisanta jak również 
koszty wszelkich materiałów i części zamiennych za 
wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych 
podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca 
- czas na podjęcie czynności naprawy gwarancyjnej wózka 
widłowego nie może być dłuższy niż 48 godzin od chwili 
zgłoszenia przez Zamawiającego w miejscu postoju wózka 
widłowego, a w przypadku awarii, której usunięcie nie jest 
możliwe w powyższym terminie – w terminie uzgodnionym 
przez obie Strony 
- w okresie gwarancji w przypadku konieczności dokonania 
naprawy w serwisie Wykonawca zobowiązany jest na 
własny koszt do odbioru i dostarczenia naprawionego 
wózka widłowego z i do miejsca dostawy  

 

Wymagane dokumenty przy odbiorze wózka widłowego 
i chwytaka do bel: 

- instrukcja obsługi wózka widłowego dla operatora 
(zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego w języku 
polskim) 
- instrukcja obsługi wózka widłowego dla konserwatora 
(zatwierdzona przez Urząd Dozoru technicznego w języku 
polskim) 
- deklaracja zgodności z Wspólnotą Europejską 
- kopia kompletu dokumentów, które zostały przedstawione 
w Urzędzie Dozoru Technicznego i zostały przez Urząd 
Dozoru Technicznego zatwierdzone 
- dokonanie pierwszej rejestracji wózka widłowego w 
Urzędzie Dozoru Technicznego i dopuszczenie do 
eksploatacji na koszt Wykonawcy 
- katalog części zamiennych do oferowanego typu wózka w 
języku polskim 
- wykaz części często zużywających się oraz materiałów 
eksploatacyjnych (np. iltry, oleje smary) 

 



 
5. Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę podwykonawcom 

...........................................................................................................3 

6. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń 

7. UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Zapoznałem się z treścią wzoru 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 

9. Zastrzegam / nie zastrzegam 4 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w  odniesieniu do informacji zawartych w 
ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrze żeniu 
podlegaj ą nast ępujące informacje, stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Wadium (w przypadku wniesienia w formie pieniężnej) proszę zwrócić na konto: 
……………………………………………………………………………………………….…………...…… 

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

11. Niniejszą OFERTĘ składam na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

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

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

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

5) ......................................., 6) ......................................., 
 
 
 
.................................. dn. ............................     ......................................................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy. 
4 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”. 
 



 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Post ępowanie o 
zamówienie publiczne 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 
UST. 1 USTAWY PZP  

Znak: WW/ZP-12/2016 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y 
 

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych 
 

w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, któreg o warto ść szacunkowa  
przekracza wyra żoną w złotych równowarto ść kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówie ń publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) prow adzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostaw ę wózka widłowego 
 

  

  
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że 

spełniam warunki dotyczące: 

  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 
 
 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................dn. ..........................................2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Post ępowanie o 
zamówienie publiczne 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA  

Znak: WW/ZP-12/2016 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 
 

o braku podstaw do wykluczenia  
 

w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, któreg o warto ść szacunkowa  
przekracza wyra żoną w złotych równowarto ść kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówie ń publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) prow adzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostaw ę wózka widłowego 
 

 
 
 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,  

że  brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
 
 
 
 
...............................dn. ..........................................2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Post ępowanie o 
zamówienie publiczne 

LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Znak: WW/ZP-12/2016 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

L I S T A   P O D M I O T Ó W    
należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
L U B 

I N F O R M A C J A,   
że Wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej 

 
 

w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, któreg o warto ść szacunkowa  
przekracza wyra żoną w złotych równowarto ść kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówie ń publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) prow adzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostaw ę wózka widłowego 
 

 
 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że: 

 

1) następujące podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164): 

 

Lp.  Nazwa członka grupy kapitałowej  Adres  

1. 
 

 

2.  
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5.   

 

2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej5 

 
 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
 
...............................dn. ..........................................2016 r. 
 
 

                                                           
5 Niepotrzebne  skreślić. 



 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Post ępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY 
 

Znak: WW/ZP-12/2016 
 
 

Załącznik nr 5 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 8 469 500 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Zamawiaj ącym 

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 Wykonawc ą 

 

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 WW/ZP-12/2016, 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 2015 r. poz. 2164),  

w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw ę żurawia hydraulicznego zamontowanego na 

dostaw ę wózka widłowego z osprz ętem.  

 

§2 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowy z roku produkcji 2016  wózek widłowy 

marki ……… ,  typ ………….. z osprzętem. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§3 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do dnia 30.09.2016 r. 

 

§4 

Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu dostawy do: 

1) przeprowadzenia szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego, tj. max. 3 operatorów  

i max 2 konserwatorów w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy. Szkolenie 

odbędzie się na terenie ZUOK i obejmować będzie zakres umożliwiający prawidłową 

eksploatację wózka widłowego. Koszt szkolenia obciąża Wykonawcę. 

2) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi przedmiotu umowy dla operatora i 

konserwatora w języku polskim, oraz katalogu części zamiennych w języku polskim w wersji 

elektronicznej lub książkowej, 

3) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje oraz 

zasady świadczenia usług przez serwis Wykonawcy w okresie gwarancyjnym, przy czym 

wszelkie ich postanowienia wyłączające gwarancję lub rękojmię za wady są nieskuteczne. 

4) dostarczenia dokumentów stwierdzających dopuszczenie do eksploatacji przedmiotu umowy 

przez Urząd Dozoru Technicznego- UDT. 

 

§5 

Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi: 

…………… zł brutto, w tym ………….. zł netto i …..% VAT. 

 

§6 

1. Podstawą do zapłaty za wykonany przedmiot umowy jest podpisany przez strony protokół odbioru. 

Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest 

…………………………... 

2. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT za wykonany i odebrany 

przedmiot umowy. 

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy w terminie 21 dni od daty 

doręczenia prawidłowej faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 

879-016-92-80. 



 

§7 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §3,a także nie usunięcia 

wad w terminach wymienionych w protokole odbioru oraz w terminie wymienionym w §9 ust.3 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto określonego w §5 za każdy dzień zwłoki. 

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

od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w §5. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

karę umowną. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z 

faktury złożonej przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie faktury. 

 

§8 

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

 

§9 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze ……. miesięcy. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 

powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 

uzgodnionym przez strony nie dłuższym niż …… godzin roboczych do podjęcia czynności 

serwisowych. 

4. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe przedmiotu umowy 

obejmujące również koszty dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego. 

 

§10 

1. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

korespondencyjnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja wysłana na 

ostatni adres korespondencyjny uważana będzie za doręczoną, nawet jeśli zostanie zwrócona do 

nadawcy. 

3. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 

 

§11 

1. W sprawach nie uregulowanych 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. 

 



§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 

 

 


