
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Zakładowy Regulamin 
Udzielania Zamówień 

Publicznych SPECYFIKACJA   
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Znak:  SD/ZP- 21 /2015 

 
 
 
 

z dnia 17 września  2015 r. 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207.000 euro i nie przekracza kwoty  

10 mln euro prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

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

 

 

 

 

 

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ I TECHNCZNEGO CHLORKU WAPNA 

WRAZ Z USŁUGĄ TRANSPORU  

CPV: 34.92.71.00 -2 ; 60.10.00.00 - 9 

 

 

 

 

 

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 

ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 

 

Godziny urzędowania: 7:00-15:00 

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

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpo.torun.pl 

Fax: (56) 63 98 120 
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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 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

 

III Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej i technicznego chlorku wapnia wraz  

z usługą transportu do magazynu Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca 

może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie  wybraną przez siebie część.   

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy. 

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:  

Zadanie 1 – Sól drogowa  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa luzem wraz z transportem do magazynów 

Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, sypkiej soli drogowej zwanej 

DR, o granulacji ziaren powyżej 6 mm wynoszącej maksymalnie 10 % i ziaren poniżej 

1 mm wynoszącej maksymalnie 60%, niezbrylającej się stosowanej do usuwania 

śliskości zimowej na drogach w szacunkowej ilości wynoszącej 5000 Mg  

i soli drogowej do sporządzania wodnego roztworu soli zwanej DS, o granulacji ziaren 

powyżej 6 mm wynoszącej maksymalnie 5% i ziaren poniżej 1 mm wynoszącej 

maksymalnie 50% w szacunkowej ilości 200 Mg.  

1) Pozostałe wymagane parametry chemiczne soli DR zgodnie z normą  

PN – 86/C-84081/02 -  dla soli kamiennej Gatunku DR : 

- chlorek sodu NaCl - 90 % min 

- zawartość wody - 3,0 % max 

- substancje nierozpuszczalne w wodzie - 8,0 % max 

- antyzbrylacz K4Fe(Cn)6 - 20,0 mg/kg min 

 

2) Pozostałe wymagane parametry chemiczne soli drogowej do sporządzania wodnego 

roztworu soli, typu DS. zgodnie z normą PN – 86/C-84081/02 - dla soli kamiennej 

Gatunku III: 

- chlorek sodu NaCl - 95 % min 

- zawartość wody - 0,5 % max 

-s ubstancje nierozpuszczalne w wodzie - 3.0 % max  

- antyzbrylacz K4Fe(Cn)6 - 20,0 mg/kg min 

 

2. Realizacja dostaw odbywać się będzie w sposób sukcesywny zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia częściowego 

wynosić będzie 500 Mg  soli DR oraz  50 Mg soli DS.  

3. Zamawiający gwarantuje sobie zakup przedmiotu zamówienia z prawem opcji 

zwiększenia zakresu przedmiotowego  zamówienia o 15%  i  gwarantuje zakup 

przedmiotu zamówienia na poziomie nie niższym niż 50 % ilości wskazanej powyżej 

w pkt.1siwz. 

4. Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ,  

którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę. 

 

Zadanie 2  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem do magazynów 

Zamawiającego  w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159  technicznego chlorku wapnia  



(CaCl2 H2O) w postaci płatków  w szacunkowej ilości 200 Mg , pakowanego  

w worki typu big bag o masie 1000 kg. Worki winne być ułożone na paletach   

i zabezpieczone przed wilgocią np. przez foliowanie.  Dostawy będą realizowane 

sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w partiach nie mniejszych niż 24 Mg. 

Realizacja  zamówienia będzie następowała w terminie 5 dni od daty złożenia przez 

Zamawiającego pisemnego zamówienia.  

2. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymaganiom normy PN-75/C-84127. 

3. Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy – załącznik 7 do SIWZ, którego 

postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę. 

 

III.1 W celu potwierdzenie, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

         Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty  

         i oświadczenia: 

Zadanie 1 : 

1. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ.  

2. Opinia techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

3. Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

4. Deklaracja (certyfikat) zgodność z normą PN – 86/C-84081/02. 

 

Zadanie 2  

1. Opis przedmiotu zamówienia z którego jasna musi wynikać, że oferowany  przedmiot 

zamówienia spełnia wszystkie wymagania  Zamawiającego (opis może być dokonany 

poprzez załączenia świadectwa kontroli jakości). 

2. Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

3. Deklaracja  (certyfikat) zgodność z normą PN -75/C – 84127. 

 

IV Termin wykonania zamówienia 

Zadanie 1 -  od 01.01.2016 r.  - do 31.12.2016 r.  

Zadanie 2 -  od daty zawarcia umowy do 31.05.2016 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,  

w szczególności dotyczące:  

a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna  

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 2 składami 

magazynowymi o pojemności co najmniej 2500 Mg każdy  

-wymaganie dla Zadania 1. 

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 potencjale technicznym 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 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. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub  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 oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

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: 

1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, w zależności od okoliczności 

sporządzone wg  Załącznika nr 2  lub Załącznika nr 2a 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) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru  

lub ewidencji, w  celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  

o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

 upływem terminu składania ofert;  

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega 



z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub potwierdzenie, 

że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art.  24 

ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert;  

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art.  24 

ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art.  24 

ust.1 pkt.10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert;  

8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym,  

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, a zależności od okoliczności 

sporządzone wg Załącznika nr 4 lub Załącznik 4a do SIWZ ; 

3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w 

odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 

miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu 

zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.2: 

a)  pkt.2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

–  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

–  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

b)  pkt. 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8,10 i 11 ustawy; 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI.4 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w pkt. VI.4 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 

VI.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p11&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p11&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p11&full=1


Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Postanowienia punktu VI.5 stosuje się odpowiednio. 

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

w pkt. VI.2 ppkt.8) SIWZ muszą być złożone w oryginale. Oświadczenie, o którym 

mowa w pkt.VI.2 ppkt.1) SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. VI.1 ppkt.2)  

i w pkt. VI.2 ppkt.2-7) SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa  

w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt.VI.2 SIWZ. 

9. 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.  

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

11. 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.  

12. 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 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 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 

6 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 – Renata Makiewicz - tel. (56) 63 98 166; 

2) w sprawach merytorycznych –Rafał Ładziak         - 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 

1. Wadium należy wnieść w kwocie :  

Zadanie 1: Sól drogowa  - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 

Zadanie 2: Chlorek wapnia  - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

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

04.11.2015 r. godzina 10.00. 

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

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

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

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

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

soli drogowej i /lub dostawę chlorku wapnia ’’ (wpisać odpowiednio do okoliczności) 

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

Zamawiającego do terminu określonego 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, 

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


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, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy, lub informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

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

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

Wykonawcy, 

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Na potwierdzenie wniesienia wadium w jednej z form 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 związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 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. Treść oferty 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 na druku Załącznika nr1 SIWZ wraz 

z  wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, tj.: 

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

nr 2 lub Załącznik nr 2a 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  lub 

Załącznika 4a do SIWZ, 

4) dokumenty, o których mowa w punktach VI.2.2)-7) SIWZ; 

5) dokumenty, o których mowa w punktach III.1 SIWZ; 

6) 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 dotyczący dostawy soli drogowej’’ oraz  „nie otwierać przed dniem 

04.11.2015 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 udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje 

powinny zostać wskazane w  Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 

złożone wraz z  ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w 



ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z  postanowieniami niniejszej SIWZ 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt. X.4  

SIWZ stosuje się odpowiednio. 

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli 

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 

zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

13. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

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 04.11.2015 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 04.11.2015 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 zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. 

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

wykonane 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 i wzoru umowy,  

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. 

6. 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 Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteria i ich znaczenie: 

 C - Cena oferty – 95% 

 P - Warunki płatności – 5% 

 

2. Sposób oceny ofert: 

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

odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (95) w  kryterium cena ofercie 



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

poniższego algorytmu: 

C  -  cena oferty  = ( oferta z najniższą ceną/cena oferty badanej)  x 95% x 100 pkt. 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (5) w  kryterium warunki płatności ofercie 

z najdłuższym okresem płatności. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego 

algorytmu: 

 P - warunki płatności  = ( termin płatności  oferty badanej / najdłuższy  oferowany 

 termin  płatności ) x 5%  x 100 pkt.  

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni  

i nie dłuższy niż 30 dni.   

3. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą łączną sumę punktów. Oferta 

najkorzystniejsza  = suma punktów za kryteria C + P 

4. Zamawiający do obliczeń algorytmów 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 formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu 

podpisania  umowy, może: 

1) złożyć wniosek o przełożenie terminu,  

lub  

2) złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą. 

 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVI Wzór umowy 

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

i w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach   

odpowiednio od złożonej oferty . 

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

 

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania 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 od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

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. Odwołanie wnosi się  w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zmawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w  sposób 

określony w art. 27 ust. 2  ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane 

w  inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.6 i XVII.7 wnosi się 

w  terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

9.  W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert.  

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w 

 Dziale VI ustawy. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

zatwierdzona w dniu 21.09.2015 r. 

przez Kierownika Zamawiającego  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

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

2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy – Zał. nr 2 i Zał. nr 2a 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  i  Zał. nr 4a do SIWZ; 

5. Oferowany przedmiot zamówienia   - Zał. nr 5 do SIWZ; 

6. Wzory umów – Zał. nr 6 i Zał. nr 6 do SIWZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 

zamówienie publiczne FORMULARZ  OFERTY 

Dostawa soli drogowej i/lub  technicznego chlorku 

wapnia  
 

Znak: SD/ZP- 21 /2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

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 8 469 500 zł 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

Siedziba: ………………………………………………………………………………………. 
                                                        (dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

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

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

Nazwa przedsiębiorstwa
1
:……………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy
2
:…………………………………………………………………………… 

                                                     (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 SD /ZP- 21 /2015 , 

Zadanie Nr ….. 
3
 na następujących warunkach: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:.........................................zł  

   (słownie złotych: .............................................) w tym ………… z/netto + …… %VAT  

2. Powyższa cena została obliczona zgodnie z poniższą tabelą: 

Nazwa 

 

Wielkość 

zamówienia  

(MG) 

Cena jedn. netto   

(zł) 

Stawka 

podatku 

VAT 

(%) 

Wartość 

zamówienia brutto 

 (zł) 

 

 

  
  

 

  

 

                                                           
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. 
3 wpisać odpowiednio 



3. Oferuję gwarancję na przedmiot zamówienia  w wymiarze ……….…. miesięcy 

4. Oferuję termin płatności  w wymiarze …………………. dni od daty doręczenie 

Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT. 

6. Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę podwykonawcom 

..............................................................................................................................................
4
  

7. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń 

8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. 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 

10. Zastrzegam / nie zastrzegam
5
  w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 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:………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

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

12. Niniejsza ofertę  składam na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

13. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  

o zamówienie publiczne Oświadczenie z art. 22 ust.1 uPzp 

Dostawa soli drogowej   

           Zadanie 1 
 

Znak: SD /ZP- 21/2015 

 

 

 
 

Załącznik nr 2 do siwz 

 

 

 

Ja, niżej podpisany....................................................................................................................... 
[imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli] 

 

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/firmy......................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 
[nazwa firmy] 

 

oświadczam, że :  
 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności, 

2. posiadam doświadczenie oraz wiedzę do wykonania zamówienia,  

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Posiadam własny skład magazynowy o pojemności  

…………… Mg położony  ……………..…………………………….… (podać adres)  

lub /dysponuję  składem magazynowym o pojemności …………….. Mg, położonym 

w ……………………………………….. i fakt ten potwierdzam dokumentem 

……………………………………………. wpisać nazwę dokumentu z treści którego 

będzie wynikało, że Wykonawca może korzystać z zasobów osób trzecich przez okres 

realizacji zamówienia) a dokument stanowi załącznik do oferty. 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  

o zamówienie publiczne Oświadczenie z art. 22 ust.1 uPzp 

Dostawa chlorku wapnia    

           Zadanie 2 
 

Znak: SD /ZP- 21/2015 

 

 

 

 

Załącznik nr 2a do siwz  

 

 

 

Ja, niżej podpisany...................................................................................................................... 
                                                [imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli] 

 

 

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/firmy......................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 
[nazwa firmy] 

 

oświadczam, że :  

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w siwz działalności, 

2. posiadam doświadczenie oraz wiedzę do wykonania zamówienia,  

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

 

 

 

 

 

........................... dnia ...................................... 

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

 [podpis Wykonawcy ] 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  

o zamówienie publiczne Oświadczenie- art.24  

o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania  

Dostawa soli drogowej i technicznego chlorku wapnia  

Zadanie …………… / wpisać odpowiednio  

 
Znak: SD/ZP- 21 /2015 

 
 
 
 

 

Załącznik nr 3 do siwz 

 

 
 

 

Ja, niżej podpisany.......................................................................................................... ................................................ 
[imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli] 

 

 

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

 

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

 
[nazwa firmy]  

 

po zapoznaniu się z treścią art.24 ust.1 i ust. 2  pkt. 5) i ust.2a oświadczam, że na dzień 

składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o niniejsze zamówienie. 

 

……………………...data ……………                                                                   ….................................... ........... 

[pieczęć i podpis Wykonawcy ] 

Wyciąg  art. 24 ust. 1 u P.z.p. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) (uchylony) 

1a)  (uchylony)   

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

 a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których są orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku. 

11)  wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-

akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku. 

 

Z postępowania wyklucza się również wykonawców którzy :  

Art.24 ust.2 pkt.5) uPzp - należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5, złożyli odrębne oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą że istniejące miedzy nimi 

powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

Art.24 ust.2a u Pzp – Z postępowania wyklucza się również wykonawcę który  w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania , w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

wykonawca w  wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli 

zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji 

istotnych warunków  zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania  

o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne , organizacyjne   

i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości 

oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 

naprawienia. 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  

o zamówienie publiczne OŚWIADCZENIE  

w sprawie grupy kapitałowej  

Dostawa soli drogowej i technicznego chlorku wapnia  

Zadanie …………… / wpisać odpowiednio 

 

 
Znak: SD/ZP- 21 /2015 

 
 
 
 

Załącznik nr 4 do siwz  

 

 

 

Ja, niżej podpisany...................................................................................................................... 
[imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli] 

 

 

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/firmy.............................................................. 

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

[nazwa firmy] 

 

 

 

 

Oświadczam, że:  

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r.   

o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm).  

 

 

 

 

……………………...data ……………                                                                   ….................................... ........... 

[pieczęć i podpis Wykonawcy ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga : W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej składa oświadczenia wg 

               treści zał.4a  

 

 
 



 

Zintegrowany System Zarządzania  
Postępowanie  

o zamówienie publiczne 
 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie grupy kapitałowej  

Dostawa soli drogowej i technicznego chlorku wapnia  

Zadanie …………… / wpisać odpowiednio 

 

 
Znak: SD /ZP- 21 /2015 

 
 
 

 

Załącznik nr 4a do SIWZ  

 

 

Ja, niżej podpisany...................................................................................................................... 
[imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli] 

 

 
 

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/firmy.............................................................. 

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

[nazwa firmy] 

 

 

Oświadczam, że:  

 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie 

konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm). 

 

Dane: …………………………………………………………………………………… 

(nazwa i dane adresowe) 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. . ……………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………...data ……………                                                                   ….................................... ........... 

[pieczęć i podpis Wykonawcy ] 

 

Uwaga: W sytuacji zaistnienia  powyższych okoliczności wykonawca wypełnia Formularz , 

który jest w wersji dokumentu Word. Liczbę miejsc  na liście należy  dostosować do potrzeb 

Wykonawcy. 
 

 

 

 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne Oferowany przedmiot zamówienia   

- Załącznik nr1 do umowy  

Zadanie 1 - Dostawa soli drogowej   
 

Znak: SD/ZP - 21 /2015 
 

 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ  dla Zadania nr1  

Parametry pożądane  
Parametry oferowane  

/wpisać odpowiednio  

Sól drogowa typu DR 

Granulacja: 

-ziarna powyżej 6 mm – 10% max 

- ziarna poniżej 1 mm – 60% max 

 

Chlorek sodu NaCl – 90% min   

Zawartość wody – 3,0% max  

Substancje rozpuszczalne w wodzie  

– 8,0% max 

 

Antyzbrylacz K4 Fe (Cn)6 – 20,0 mg/kg (min) 
 

Sól drogowa typu DS 

Granulacja: 

-ziarna powyżej 6 mm – 5% max 

- ziarna poniżej 1 mm – 50% max 

 

Chlorek sodu NaCl – 95% min 

 

Zawartość wody – 0,5% max 
 

Substancje nierozpuszczalne w wodzie  

– 3,0% max 

 

Antyzbrylacz K4 Fe (Cn)6 – 20,0 mg/kg (min) 
 

 

 

 

 
 

 

 

………………… dnia ………………                                                            Podpis Wykonawcy  

 

 

 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne Wzór umowy nr  ……… / NZ  

Zadanie 1   
Znak: SD/ZP - 21 /2015 

 
 
 
 

Załącznik nr 6 do siwz 

 

 

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 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………….. –  …………………………. 

2. …………………….. –  …………………………. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  firmą ……………………………………………………………………….  

NIP:   …………………….;   REGON: …………………….……………….. 

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

  

reprezentowaną  przez:  

1. ………………..  –  ………………………. 

2.  ……………….. – ………………………… 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 
 

§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, które to dokumenty 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa luzem, sypkiej soli drogowej – zwanej dalej DR   

o granulacji ziaren powyżej 6 mm wynoszącej maksymalnie 10 % i ziaren poniżej  

1 mm wynoszącej maksymalnie 60%, niezbrylającej, do usuwania śliskości zimowej 

na drogach w szacunkowej ilości 5000 Mg i  soli drogowej do sporządzania wodnego 

roztworu soli zwanej dalej DS o granulacji ziaren powyżej 6 mm wynoszącej 

maksymalnie 5 % i ziaren poniżej 1 mm wynoszącej maksymalnie 50%  

w szacunkowej ilości 200 Mg wraz z jej transportem do magazynów Zamawiającego 

w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.  

2.  Koszt transportu, załadunku i rozładunku soli obciąża Wykonawcę. 



3. Przedmiot umowy musi spełniać wymagana  norm odniesienia, posiadać atest PZH  

i  pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

 

§3 

Termin wykonania umowy:   od 01.01.2016 r.  do 31 grudnia 2016 r.  

 

§4 

1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:  ………zł/ netto 

+  23%VAT;  słownie:  ………………………………………….zł/netto +  23 %VAT. 

2. Rozliczenie za faktycznie wykonane dostawy będzie następowało wg  cen 

jednostkowych  zgodnych z  ofertą Wykonawcy : 

1) sól DR   ……………….. zł/Mg + 23 % VAT, 

2) sól DS    ………………. zł/Mg + 23. % VAT, 

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy nie będą ulegały zmianie przez cały okres 

trwania umowy, a jedyną podstawą do ich zmiany może być udokumentowana przez 

Wykonawcę zmiana stawki podatku VAT. 

4. Do zmiany ceny określonej w ust.2 umowy  z powodów określonych w ust.3 nie 

zachodzi  konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 

należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki 

podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

§5 

1. Wykonawca wykona w sposób sukcesywny na rzecz Zamawiającego dostawy 

przedmiotu umowy w terminach, ilościach i asortymentach zgodnych  

z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Dokładne określenie ilości i asortymentu dostaw będzie następowało w składanych  

i potwierdzonych zamówieniach częściowych z zastrzeżeniem, że wielkość 

zamówienia częściowego na sól typu DR będzie nie mniejsza niż 500 Mg a na sól typu 

DS  nie mniejsza niż 50  Mg i realizowane będą przez Wykonawcę w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od daty złożenia pisemnego zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

przedmiotu umowy określonej w  §2 ust.1 z przyczyn nie zależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, bo są 

on związane z warunkami atmosferycznymi, na które zamawiający nie ma wpływu. 

Zamawiający gwarantuje pewność wykonania umowy na poziomie 50% wielkości 

umowy, o którym mowa w§2 ust.1. 

4. Wykonawca zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

wynikających z sytuacji opisanej w ust. 3 i ust.5 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia szacowanej wielkości przedmiotu 

umowy o 15% w zależności od swoich faktycznych potrzeb i możliwości 

finansowych. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

skorzystaniu z powyższego uprawnienia, a Wykonawca zobowiązuje się realizować to 

opcjonalne zamówienia na tych samych warunkach. 

 

§6 

1. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów  z Wykonawcą jest: 

…………………………………………………………………………………… . 

Osobą upoważnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

…………………………………………………………………………………………  

2. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawy nastąpi na podstawie faktur za wykonane  

i odebrane partie przedmiotu umowy.  

3. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych braków ilościowych  

i jakościowych w dostawach będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego. 



Zamawiający zgłasza reklamację nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty 

dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, a Wykonawca zobowiązany jest 

załatwić reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną część przedmiotu umowy  

w terminie …. dni od daty  doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej  

faktury VAT. 

5. 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 protokole odbioru oraz w terminie wymienionym w §6 ust.3 i §9 ust.3 Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w  wysokości 5 % wartości brutto 

zamówienia częściowego 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 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.  

 

§8 

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

trzecie.  

§9 

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

krótszym  12 miesięcy.  

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty pozytywnego odbioru każdej partii dostaw. 

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 3 dni 

robocze do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 

 

§10 

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

2. Z zastrzeżeniem §4 ust.3 i §5 ust.3 i ust.5  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. 

 

§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 dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca                                                                                                             Zamawiający 

   



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne Wzór Umowy  nr ……….. / NZ  

Zadanie 2 – Chlorek wapnia   
Znak: SD/ZP-  21 /2015 

 
 
 
 

Załącznik nr 7 do siwz  

 

 

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 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………….. –  …………………………. 

2. …………………….. –  …………………………. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  firmą ……………………………………………………………………….  

NIP:   …………………….;   REGON: …………………….……………….. 

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

  

reprezentowaną  przez:  

1. ………………..  –  ………………………. 

2.  ……………….. – ………………………… 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 
 

 

 

§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, które to dokumenty 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa technicznego chlorku wapnia w postaci płatków, 

pakowanego w worki typu big bag o masie 1000 kg w ilości 200 Mg wraz  

z transportem do magazynów Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.  

2. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 

3. Przedmiot umowy musi spełniać wymagana  normy  PN- 7/C - 84127, posiadać atest 

PZH . 

 

 



§3 

1. Termin wykonania umowy:   od daty do 31 grudnia 2016 r.  

2. Zamawiający szacuje końcowy termin realizacji zamówienia na 31.05.2016 r.   

 

§4 

1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:  ………zł/ netto 

+  23%VAT;  słownie:  ………………………………………….zł/netto +  23 %VAT. 

2. Rozliczenie za faktycznie wykonane dostawy będzie następowało wg  ceny 

jednostkowej  zgodnej z  ofertą Wykonawcy wynoszącej  ……. .. zł/Mg + 23 % VAT. 

3. Cena jednostkowa przedmiotu umowy nie będzie ulegała zmianie przez cały okres 

trwania umowy, a jedyną podstawą do jej zmiany może być udokumentowana przez 

Wykonawcę zmiana stawki podatku VAT. 

4. Do zmiany ceny określonej w ust.2 umowy  z powodów określonych w ust.3 nie 

zachodzi  konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 

należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki 

podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

§5 

1. Wykonawca wykona w sposób sukcesywny na rzecz Zamawiającego dostawy 

przedmiotu umowy w terminach i ilościach zgodnych  

z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Dokładne określenie ilości dostaw będzie następowało w składanych  

i potwierdzonych zamówieniach częściowych z zastrzeżeniem, że wielkość 

zamówienia częściowego będzie  nie mniejsza niż 24  Mg i realizowane będą przez 

Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od daty złożenia 

pisemnego zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

przedmiotu umowy określonej w  §2 ust.1 z przyczyn nie zależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, bo są 

on związane z warunkami atmosferycznymi, na które zamawiający nie ma wpływu. 

Zamawiający gwarantuje pewność wykonania umowy na poziomie 50% wielkości 

umowy, o którym mowa w§2 ust.1. 

4. Wykonawca zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

wynikających z sytuacji opisanej w ust. 3 i ust.5 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia szacowanej wielkości przedmiotu 

umowy o 15% w zależności od swoich faktycznych potrzeb i możliwości 

finansowych. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

skorzystaniu z powyższego uprawnienia, a Wykonawca zobowiązuje się realizować to 

opcjonalne zamówienia na tych samych warunkach. 

 

§6 

1. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów  z Wykonawcą jest: 

…………………………………………………………………………………… . 

Osobą upoważnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

…………………………………………………………………………………………  

2. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawy nastąpi na podstawie faktur za wykonane  

i odebrane partie przedmiotu umowy.  

3. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych braków ilościowych  

i jakościowych w dostawach będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego. 

Zamawiający zgłasza reklamację nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty 

dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, a Wykonawca zobowiązany jest 

załatwić reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.  



4. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną część przedmiotu umowy  

w terminie ……….  dni od daty  doręczenia  poprawnie wystawionej faktury VAT 

Zamawiającemu. 

5. 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 protokole odbioru oraz w terminie wymienionym w §6 ust.3 i §9 ust.3 Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w  wysokości 5 % wartości brutto 

zamówienia częściowego 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 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.  

 

§8 

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

trzecie.  

§9 

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

krótszym  12 miesięcy.  

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty pozytywnego odbioru każdej partii dostaw. 

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 3 dni 

robocze do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 

 

§10 

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

2. Z zastrzeżeniem §3, §4 ust.3 i §5 ust.3 i ust.5  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. 

 

§11 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

siedziby Zamawiającego. 

§12 

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

stron. 

 

Wykonawca                                                                                                             Zamawiający 

 

 

 

 

 


