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Rozdział I 

1. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych z zastosowaniem art.4.pkt 8. 

 

2. Informacje ogólne   

2.1 Definicje:  

2.2 Ustawa Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z p. zm.). 

2.3 Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, która ubiega się  

o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę  

w sprawie zamówienia publicznego. 

2.4 Siwz - należy przez to rozumieć specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

3. OFERTA -  Sposób przygotowania 

3.1 Oferta musi być przygotowana  w języku polskim, pod rygorem nieważności  

w formie pisemnej. 

3.2 Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za 

zgodność z oryginałem dnia ….. 2014 r.” 

3.3 Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

3.4 Podpis na ofercie i żądanych dokumentach musi być złożony w formie 

umożliwiającej jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

3.5 Nie dopuszcza się składania elektronicznych kopii dokumentów. 

3.6 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej 

3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3.9 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl  

przepisów art.67 ust.1pkt 6. 

3.10 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez  wykonawcę   

wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim 

przypadku wykonawca zobowiązany jest  do wskazania w swojej ofercie części 

zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

3.11 Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem   

i złożeniem  oferty, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy niezależnie od wyniku 

postępowania. 

3.12 Do oferty należy załączyć wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty  

i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (poza osobami 

wymienionymi w dokumencie dopuszczającym wykonawcę do obrotu 

prawnego KRS) – pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 

określać zakres umocowania. W przypadku osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w zależności od okoliczności  – pełnomocnictwo lub 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej. 

 

 



4. Warunki składania ofert  

4.1 Oferty można składać do dnia  04.07. 2014 r. do godz.  10:00
  

w sekretariacie 

Spółki.  

4.2 .Ofertę należy złożyć w  nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie.  

Koperta winna być zaadresowana do zamawiającego na adres zamawiającego oraz 

winna być opatrzona następującym opisem: „Oferta – „Remont pojemników” -  

nie otwierać przed dniem  04.07.2014 r.  do godz. 10.15.  Koperta winna być 

ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

4.3 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  04.07.2014 r. o godz. 10.15 w pokoju 

303 . 

4.4 Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert złożenie oferty zamiennej oraz 

uzupełniającej. W przypadku złożenia ofert wyżej wymienionych oferty te 

względem oferty pierwotnej winne być opatrzone klauzulą: „oferta zamienna” lub 

„ oferta uzupełniająca” 

4.5 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

 

4.6 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 2000 zł.  

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na  wskazany rachunek bankowy: 

78 1140 2088 0000 5940 6900 1001  z adnotacją „WADIUM -  przetarg nieograniczony  -  

Naprawa pojemników i kontenerów”   

 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, 

że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

3) Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

4) Wadium może być wniesione w następujących formach:  

 pieniądzu;   

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  oszczędnościowo- 

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze  poręczeniem pieniężnym;  

gwarancjach bankowych;  

gwarancjach ubezpieczeniowych;  

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275). 

5) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć najpóźniej w dniu 

składania ofert do godz.  10:00 w sekretariacie Spółki formie oryginału  razem z 

ofertą. 

6) Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium    winno 

zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do 

zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa 

wypłata bez  jakichkolwiek  zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 

7) Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku podanych wyżej form zostanie 

odrzucona bez rozpatrywania. 

8) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 

u.P.z.p.  

9) Zwrot wadium przed upływem terminu składania ofert na skutek wycofania oferty 

nastąpi na pisemny wniosek wykonawcy. 



10) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie  zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie lub w przypadku gdy zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Również w sytuacji, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art.26 ust.3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa  

w art.25 ust.2 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 

11) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zostanie ona zwrócone, na podstawie okoliczności zwartych w art.46 ust.1 uPzp,  

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. Termin wniesienia nowego wadium zostanie określony przez 

Zamawiającego. 

 

5. Osoby upoważnione po stronie zamawiającego do kontaktów z wykonawcami: 

5.1 d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem – Specjalista ds. 

zamówień publicznych, Renata Markiewicz – tel. 56 63 98 166 . 

5.2 d/s merytorycznych związanych z zamówieniem  - specjalista ds. wywozu  

 – Wojciech Dąbrowski – Tel. 56 63 98 121.         

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się  zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

6.1 Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.   

6.2 Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji przekazanej za pomocą faksu 

lub poczty elektronicznej. 

6.3 Zamawiający wymaga, aby dokumenty przekazane pocztą elektroniczną lub 

faksem były potwierdzone pisemnie.   

6.4 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczane informacje 

www.mpo.torun.pl zakładka zamówienia publiczne . 

 

7. Tryb udzielania wyjaśnień 
7.1 Każdy wykonawca  ma prawo zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie 

siwz  nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie  do Zamawiającego 

nie później niż do dnia 30.06.2014,  ”w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu na składanie ofert 

nie wpływa na zmianę terminu składania wniosku.  

7.2 Pytania wykonawcy oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane 

na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi,  jednocześnie 

prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono siwz  bez 

ujawniania źródeł zapytania. 

7.3 Treść siwz nie ulega zmianie z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  

w ustawie Pzp.  

 

8. Termin związania ofertą  

8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez okres 30 dni.  

8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

 

http://www.mpo.torun.pl/


 

9. Przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest naprawa metalowych pojemników i kontenerów w 

następujących asortymentach i ilościach:  

  

Lp. Typ pojemnika Wielkość zamówienia 

[sztuk] 

Uszkodzenie pojemników  

1 Pojemnik metalowy  PA- 1100 45 powyżej 50% pojemnika   

2 Kontenery KP- 7 – 6,5 m , ZW- 7,5 m  8 powyżej 50% pojemnika   

3 Pojemnik metalowy  PA -1100 40 do 20% pojemnika   

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz pn.  

„ Opis przedmiotu zamówienia”  . Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, 

którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.                   

 

10. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia  2014 r. 

 

11. Informacje o dokumentach i oświadczeniach 

 
1. Aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, 

jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą składania 

ofert.  

2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.  

3. Zaakceptowany projekt umowy. 

  

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
13.1 Cena oferty musi być wyrażona w PLN.  

13.2 Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu OFERTOWYM.  

13.3 Cena oferty  musi być wyrażona cyfrowo i słownie. 

13.4 Cena netto oferty rozumiana jest jako: całkowita wartość zamówienia  – suma 

iloczynów stawek ryczałtowych i wielkości zamówienia w poszczególnych 

asortymentach. 
13.5 Cenna winna uwzględniać wszystkie niezbędne do wykonania  przedmiotu 

zamówienia koszty wraz z kosztami  załadunkiem i transportu do siedziby 

zamawiającego.  

13.6 Cena brutto rozumiana jako suma ceny netto i kwotę należnego podatku VAT. 

 

11. Kryteria oceny ofert 

 

          C – oferta najtańsza  

                                   
Jeżeli dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę wówczas zamawiający wezwie do 

złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż 

oferowane w złożonej ofercie. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji 

elektronicznej 

 

12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do osobistego stawienia się w miejscu i czasie 

wskazanym przez zamawiającego w celu zawarcia umowy. 



3) Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a jego pełnomocnictwo nie było 

złożone wraz z ofertą, to jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  

w dniu zawarcia umowy przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i musi wskazywać zakres 

czynności prawnych, do których został upoważniony pełnomocnik. 

4) Wykonawca lub osoba upoważniona do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy musi posiadać dokument tożsamości umożliwiający 

jego identyfikację. 

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, to znaczy nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w celu jej zawarcia, to Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej 

oceny. 

 

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

W toczącym się postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Rozdziale 2 ustawy Pzp.  
 

 

Siwz zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 24.06.2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II 

 

 

 
Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Rozdział III 
Załącznik nr 1 do 

SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia  

Naprawa pojemników i kontenerów  
     

 
Znak: NP/ZP- 17/ 2014 

 
 
 
 

siwz z dnia 24 czerwca 2014 

 
 

 

POJEMNIKI I KONTENERY - REMONTY 

 ( ZUŻYCIE POWYŻEJ 50 % ) 

 

Zakres prac remontowych pojemników metalowych, lakierowanych, 1100 litrów. 

1. Wymiana  poszycia  pojemnika , 

2. Wykonanie brakujących pokryw pojemnika, 

3. Wymiana wzmocnienia nośnego,   

4. Naprawa układu jezdnego pojemnika (obrotnice), montaż brakujących kółek, 

5. Przygotowanie powierzchni zewnętrznych przed malowaniem przez śrutowanie, 

6. Pojemnik malowany farbą podkładową – alkidową, 

7. Pojemnik malowany farbą nawierzchniową   

- RAL 6001 alkidowa, 

  - RAL 9003 alkidowa, 

  - RAL 5017 alkidowa, 

  - RAL 1023 alkidowa, 

8. Grubość całkowita powłoki farby podkładowej i nawierzchniowej min.80 μm,  

9. Pojemnik po remoncie musi posiadać wszystkie cechy użytkowe pojemnika 

nowego, 

10. Pojemnik ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego. 

 

 Zakres  prac  remontowych  kontenera  KP 7 - 6,5m , ZW 28 - 7,5m 

1) Wymiana zużytego poszycia bocznego i podłogi , 

2) Wymiana lub naprawa zamknięć  drzwi  lub  pokryw  kontenera, 

3) Wymiana  płóz  kontenera,  

4) Przygotowanie powierzchni zewnętrznych przed malowaniem przez śrutowanie, 

5) Kontener malowany farbą podkładową – alkidową, 

6) Kontener malowany farbą nawierzchniową – RAL 6001 alkidowa,  

7) Kontener po remoncie musi posiadać wszystkie cechy użytkowe kontenera nowego, 

8) Grubość całkowita powłoki farby podkładowej i nawierzchniowej min.80 μm,  

9)  Kontener ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego 

 



POJEMNIKI – REMONTY 

(ZUŻYCIE DO 20%) 

 

Zakres  prac  remontowych  pojemnika PA1100 

10) Wymiana zużytego poszycia bocznego i podłogi , 

11) Wymiana lub naprawa  pokrywy , 

12) Wymiana lub naprawa kół jezdnych pojemnika,  

13) Przygotowanie powierzchni zewnętrznych przed malowaniem przez śrutowanie, 

14) Pojemnik malowany farbą podkładową – alkidową, 

15) Pojemnik  malowany farbą nawierzchniową – RAL 6001 alkidowa,  

16) Wykonanie oznakowania kontenera w/g podanego wzoru, 

17) Pojemnik  po remoncie musi posiadać wszystkie cechy użytkowe pojemnika nowego, 

18)  Pojemniki muszą być dostarczony do siedziby zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Rozdział III 

 

Formularze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Zintegrowany System Zarządzania Rozdział III 
Załącznik nr 1 do 

SIWZ 
FORMULARZ  OFERTOWY 

Naprawa pojemników i kontenerów  
     

 
Znak: NP/ZP- 17/ 2014 

 
 
 
 

siwz z dnia 24 czerwca 2014 

 

ZAMAWIAJĄCY 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. 

GRUDZIĄDZKIEJ  159, 

REGON:  870525973  NIP:   879-016-92-80 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 

 
SIEDZIBA...........................................................................  ul. ..................................................................................................... 
 
NR TELEFONU ................................................................  NR FAKS ........................................................................................ 
 
NIP .....................................................................................  REGON .......................................................................................... 

 
KRS …………………………………………………….………  Kapitał zakładowy : …………………………………………………… 
 

 
CENA OFERTY NETTO (bez podatku VAT) 

- cyfrowo: 

- słownie: 
-  

 
 

% PODATKU VAT 
 
     WARTOŚĆ PODATKU VAT 

- cyfrowo: 

- słownie: 
-  

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

 
CENA OFERTY BRUTTO (z podatkiem VAT). 

- cyfrowo: 

- słownie: 
 

 

 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 

 
OD DATY ZAWARCIA UMOWY DO 31.12.2014 R.  

 
WARUNKI PŁATNOŚCI  
 
 

30 DNI  OD DATY DOSTARCZENIA 
ZAMAWIAJĄCEMU  FAKTURY VAT 

 

....................................., dnia .................................                                               PODPIS WYKONAWCY  
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Zintegrowany System Zarządzania Rozdział III 
Załącznik nr 7 do 

SIWZ Oświadczenie  
Remont pojemników i kontenerów   

Znak:  NP/ZP- 17 /2014 

 
 
 
 

siwz z  24 czerwca 2014 r.    

 
 
Ja, niżej podpisany...................................................................................................................... 

[imię i nazwisko] 
 

jako upoważniony do reprezentowania dostawcy/firmy.............................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 

[nazwa firmy] 
 

Oświadczam, że: wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z poniżej wyspecyfikowanym 

zakresem:  

Parametry żądane Parametry oferowane 

/ wpisać odpowiednio 

 

POJEMNIKI I KONTENERY – REMONTY ( ZUŻYCIE POWYŻEJ 50 % ) 
 

Zakres prac remontowych pojemników metalowych, 

lakierowanych -  1100 litrów. 

1. Wymiana  poszycia  pojemnika , 

2. Wykonanie brakujących pokryw pojemnika, 

3. Wymiana wzmocnienia nośnego,   

4. Naprawa układu jezdnego pojemnika 

(obrotnice), montaż brakujących kółek, 

5. Przygotowanie powierzchni zewnętrznych 

przed malowaniem przez śrutowanie, 

6. Pojemnik malowany farbą podkładową – 

alkidową, 

7. Pojemnik malowany farbą nawierzchniową  

- RAL 6001 alkidowa, 

  - RAL 9003 alkidowa, 

  - RAL 5017 alkidowa, 

  - RAL 1023 alkidowa, 

8. Grubość całkowita powłoki farby podkładowej 

i nawierzchniowej min.80 μm,  

9. Pojemnik po remoncie musi posiadać 

wszystkie cechy użytkowe pojemnika nowego, 

10. Pojemnik ma być dostarczony do siedziby 

Zamawiającego. 

11. Wielkość zamówienia – 45 sztuk  

 

Zakres  prac  remontowych  kontenera  KP 7 - 6,5m , 

ZW 28 - 7,5m 

1) Wymiana zużytego poszycia bocznego i podłogi , 

 



2) Wymiana lub naprawa zamknięć  drzwi  lub  

pokryw  kontenera, 

3) Wymiana  płóz  kontenera,  

4) Przygotowanie powierzchni zewnętrznych przed 

malowaniem przez śrutowanie, 

5) Kontener malowany farbą podkładową – alkidową, 

6) Kontener malowany farbą nawierzchniową – RAL 

6001 alkidowa,  

7) Kontener po remoncie musi posiadać wszystkie 

cechy użytkowe kontenera nowego, 

8) Grubość całkowita powłoki farby podkładowej 

 i nawierzchniowej min.80 μm,  

9)  Kontener ma być dostarczony do siedziby 

Zamawiającego  

10) Wielkość zamówienia – 8 sztuk 

 

POJEMNIKI – REMONTY (ZUŻYCIE DO 20%) 

 

Zakres  prac  remontowych  pojemnika PA1100 

1) Wymiana zużytego poszycia bocznego i podłogi , 

2) Wymiana lub naprawa  pokrywy , 

3) Wymiana lub naprawa kół jezdnych pojemnika,  

4) Przygotowanie powierzchni zewnętrznych przed 

malowaniem przez śrutowanie, 

5) Pojemnik malowany farbą podkładową – alkidową, 

6) Pojemnik  malowany farbą nawierzchniową – RAL 

6001 alkidowa,  

7) Wykonanie oznakowania kontenera w/g podanego 

wzoru, 

8) Pojemnik  po remoncie musi posiadać wszystkie 

cechy użytkowe pojemnika nowego, 

9)  Pojemniki muszą być dostarczony do siedziby 

zamawiającego 

10) Wielkość zamówienia –40 sztuk 

 

 

 

  

 

 

 

………………… dnia …………..                                                             Podpis ………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rozdział IV 
 

Projekt  umowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne Umowa nr …………   / RZ  

projekt  
Znak: NP/ZP-17/2014 

 
 
 
 

z dnia  ……………..  2014 r. 

 

 

zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120 

NIP: 879-016-92-80                 REGON: 870525973 

 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   

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

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 

 
 

§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  

z zastosowaniem art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz.907 

z póź. zm.)    

 

§2 

Wykonawca wykona usługę naprawy pojemników i kontenerów w następujących 

asortymentach i ilościach:  

 

Lp. Typ pojemnika Wielkość zamówienia 

[sztuk] 

Uszkodzenie pojemników  

1 Pojemnik metalowy  PA- 1100 45 powyżej 50% pojemnika   

2 Kontenery KP- 7 – 6,5 m , ZW- 7,5 m  8 powyżej 50% pojemnika   

3 Pojemnik metalowy  PA -1100 40 do 20% pojemnika   

 

Przedmiot umowy winien co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

§ 3 

Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.   

 



 

§4 

1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą 

wynosi:  …………………………………………..zł/ netto +  ……..%VAT 

słownie:  ………………………    …………  …...zł/ netto +  ……..% VAT. 

2. Za naprawy pojemników i kontenerów, o której mowa w §2 strony ustalają zgodnie ze 

złożoną ofertą wynagrodzenie ryczałtowe w zależności od rodzaju kontenera lub 

pojemnika w wysokości: 

 

Lp. Typ pojemnika Cena jednostkowa 

netto  

[zł] 

Podatek 

VAT 

[%] 

1 Pojemnik metalowy  PA- 1100   

2 Kontenery KP- 7 – 6,5 m , ZW- 7,5 m    

3 Pojemnik metalowy  PA -1100   

 

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy  zawarte w ofercie nie będą ulegały zmianie 

przez cały okres trwania umowy a jedyną podstawą do jej zmiany może być 

udokumentowana zmiana podatku VAT. 

 

§5 

1. Zamawiający  będzie w sposób sukcesywny przekazywał Wykonawcy do naprawy  

przedmiot umowy w terminach, ilościach i asortymentach zgodnych z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Wykonawca dostarczy wykonany  przedmiot umowy własnym transportem do 

siedziby Zamawiającego. Koszt transportu obciąża Wykonawcę.  

3. Dokładne określenie ilości i asortymentu będzie następowało w składanych  

i potwierdzonych zamówieniach częściowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

zamówienia, o której mowa w §2 niniejszej umowy z przyczyn nie zależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych wynikających z sytuacji opisanej w ust. 5. 

 

§6 

1. Podstawą do zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu umowy jest dokument 

potwierdzający pozytywny odbiór. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do 

kontaktów z Wykonawcą jest  …………………………………………………….. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało na podstawie 

faktury za wykonane i odebrane partie przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane dostawy w terminie 30 dni od 

daty złożenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80.  

 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  

w zamówieniach częściowych, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym  

w protokóle odbioru a także w przypadku opisanym w §9 ust.3 Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto 

zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki. 



2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej  

w §4 ust.1. 

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

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

§8 

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

2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

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

i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja 

doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną. 

 

§9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze nie 

krótszym niż 6 miesięcy.   

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przez Zamawiającego wykonanej 

części 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, ale nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 

 

§10 

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

osoby trzecie. 

 

§11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

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

siedziby Zamawiającego. 

 

§12 

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

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


