
ZAMAWIAJ � CY 

  
    a) Zamawiaj� cy: MIEJSKIE PRZEDSI � BIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓ	KA Z O. O. 

 
    b)    REGON:                                 870525973 
            NIP:                                     879-016-92-80   
            ������������		�
����������������������������������
   
    c) kod, miejscowo�� , województwo, powiat: 87-100 TORU� , KUJAWSKO-POMORSKIE, TORU � SKI 
    d) ulica, nr domu, nr lokalu:                            GRUDZI � DZKA 159             
    e) Internet: http://  www.mpo.torun.pl                                                e-mail: renatam @ mpo.torun.pl 
    f) numer kierunkowy: 056 
 
       tel. 056 63 98 119                                                                                                    fax.: 056 63 98 120 
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INFORMACJE OGÓLNE  

Zamawiaj� cy udzieli zamówienia  wy
� cznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówie�  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r – Dz. U. 19, poz.177 z pó� . zm.  
 
Wykonawca – nale� y przez to rozumie�  osob�  fizyczn� , osob�  prawn�  albo jednostk�  organizacyjn�  
nieposiadaj� cej osobowo�ci prawnej, która ubiega si�  o udzielenie zamówienia publicznego, z
o� y
a 
ofert�  lub zawar
a umow�  w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Ofert�  nale� y sporz� dzi�  zgodnie z niniejsz�  specyfikacj�  istotnych warunków zamówienia, 
Termin i miejsce sk
adania ofert  
Oferty mo� na sk
ada�  do dnia  12.04 2007 r. godz. 10. 00 w sekretariacie.  
Oferty z
o� one po terminie zwraca si�  bez otwierania po up
ywie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 
Opakowanie i oznakowanie ofert 
Ofert�  nale� y z
o� y�  w  nieprzejrzystej i trwale zamkni� tej kopercie. 
Koperta winna by�  zaadresowana do zamawiaj� cego na adres: 

Miejskie Przedsi� biorstwo Oczyszczania spó
ka z o.o. 
87-100 Toru�  

ul. Grudzi � dzka 159 
oraz winna by�  opatrzona nast� puj� cym opisem: 

„ Oferta-przetarg – „ Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów ” 
nie otwiera�  przed dniem  12.04.2007 r. do godz. 10. 15 

Koperta winna by�  ponadto opatrzona nazw�  i dok
adnym adresem wykonawcy. 
Oferty w kopertach naruszonych b� d�  traktowane jako odtajnione i nie b� d�  przyjmowane. 
Sposób potwierdzania przyjmowanych ofert, 
Koperta zawieraj� ca ofert�   z
o� ona w sekretariacie zamawiaj� cego zostanie opatrzona dat�  i godzin�  
jej z
o� enia oraz zostanie zarejestrowana w dzienniku pism wp
ywaj� cych. Wykonawca na �� danie 
otrzyma pisemne potwierdzenie z
o� enia oferty. 
Oferty z
o� one po terminie zwraca si�  bez otwierania po terminie przewidzianym na wniesienie 
protestu, 
Wycofanie oferty 
Oferty mog�  by�  wycofane przed up
ywem terminu sk
adania ofert. Wniosek o wycofanie oferty 
powinien by�  z
o� ony w formie pisemnej przez osob�  uprawnion�  do sk
adania o�wiadcze�  woli  
w imieniu wykonawcy. 
Zmiana i uzupe
nienia oferty 
Dopuszcza si�  przed terminem otwarcia ofert z
o� enie oferty zamiennej oraz uzupe
niaj� cej.  
W przypadku z
o� enia ofert wy� ej wymienionych oferty te wzgl� dem oferty pierwotnej winne by�  
opatrzone klauzul� : „oferta zamienna” lub „ oferta uzupe
niaj � ca” 
Otwarcie ofert 
Otwarcie z
o� onych ofert nast� pi w dniu 12. 04. 2007 r. o godz. 10. 15 w pokoju nr 206.  

- otwarcie ofert jest jawne, 
- bezpo� rednio przed otwarciem ofert zamawiaj� cy poda kwot� , jak�  zamierza przeznaczy�  na 

sfinansowanie zamówienia, 
- po zwróceniu ofert wycofanych i pierwotnych wzgl� dem ofert zamiennych, jako ostatnie w 

kolejno� ci zostan�  otwarte koperty przetargowe, 
- zamawiaj� cy og
osi nazw�  i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a tak� e cen�  

oferty, warunki p
atno� ci, termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji, 
- wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert mog�  wyst� pi�  do zamawiaj� cego z 

wnioskiem przekazanie informacji z dnia otwarcia ofert 
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Osoby upowa� nione po stronie zamawiaj� cego do kontaktów z wykonawcami: 
- d/s formalno-prawnych zwi� zanych z zamówieniem 

specjalista ds. zamówie�  publicznych-  Renata Markiewicz, tel.0566398166 
renata.markiewicz@mpo.torun.pl -  

- d/s merytorycznych zwi� zanych z zamówieniem   
st. mistrz ds. wywozu - Wojciech D� browski tel. 056398121. 

 
Informacja o sposobie porozumiewania si�  z Zamawiaj� cym 

1. Wszelka komunikacja na ka� dym etapie post� powania pomi� dzy Zamawiaj� cym,  
a ka� dym z Wykonawców jest prowadzona w zale� no� ci od wyboru Wykonawcy w sposób: 

a) pisemny – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
b) drog�  elektroniczn�  - przes
anie o�wiadcze� , wniosków, zawiadomie�  lub innych informacji 

niezb� dnych do przeprowadzenia post� powania na wskazany powy� ej adres internetowy  
c) za pomoc�  faksu  - przes
anie o�wiadcze� , wniosków, zawiadomie�  lub innych informacji 

niezb� dnych do przeprowadzenia post� powania na wskazany powy� ej numer faksu, 
2. W sytuacji  opisanej w punkcie a) i b)  ka� da ze stron na �� danie drugiej jest zobowi� zana do 

potwierdzenia faktu otrzymania wiadomo�ci.  
3. Godziny pracy zamawiaj� cego 7.00 – 14.30, dni pracy od  poniedzia
ku do pi� tku. 

 
Sposób przygotowania oferty 
Ofert�  nale� y przygotowa�  w j� zyku polskim, pod rygorem niewa� no� ci w formie pisemnej 
(napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inn�  trwa
�  i czyteln�  technik� ). Oferta oraz 
wszystkie za
� czniki musi by�  podpisana, a wszelkie dokumenty b� d�  ich kserokopie uwierzytelnione 
w
asnor� cznym podpisem (opatrzone klauzul�  zgodnie z orygina
em) osoby upowa� nionej do 
reprezentowania wykonawcy. Podpis powinien by�  z
o� ony w formie umo� liwiaj � cej jego 
identyfikacj�  np.: z
o� ony wraz z imienn�  piecz� tk�  lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 
W przypadku, gdy tre��  dokumentu umieszczona jest dwustronnie na kartce to obie strony dokumentu 
winny by�  podpisane i potwierdzone za zgodno��  z orygina
em. Tre��  oferty musi odpowiada�  tre� ci 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Zamawiaj� cy nie dopuszcza sk
adania ofert w formie elektronicznej. 
Ka� dy wykonawca mo� e z
o� y�  tylko jedn�  ofert� .  
Wykonawcy ponosz�  wszystkie koszty zwi� zane z przygotowaniem i z
o� eniem oferty, zastrze� eniem 
art.93 ust.4 ustawy. 
zamawiaj� cy nie dopuszcza sk
adania ofert cz�� ciowych 
zamawiaj� cy nie dopuszcza sk
adania ofert wariantowych 
Zamawiaj� cy dopuszcza sk
adanie ofert równowa� nych 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia  
Dok
adne parametry przedmiotu zamówienia, wielko��  zamówienia, rysunki techniczne oraz 
zakres odbudowy pojemników i kontenerów  b� d� cych w u� ytkowaniu zamawiaj� cego 
zawarto w za
� czniku nr5 do niniejszej siwz. Zamawiaj� cy wymaga aby przedmiot 
zamówienia posiada
 deklaracj�  zgodno� ci z normami i ustawami o Systemie Zgodno� ci  
i Bezpiecze� stwie Produktów dla wszystkich zamawianych asortymentów. �
Wszystkie koszty zwi� zane z naprawami gwarancyjnymi le��  po stronie Wykonawcy. 
Integraln�  cz�� ci�  niniejszej siwz jest projekt umowy, w którym zawarto wszystkie 
wymagania dotycz� ce odpowiedzialno� ci za wykonanie kontraktu i szczegó
y organizacji 
dostaw. Wype
niony i podpisany przez Wykonawc�  projekt umowy stanie si�  integraln�  
cz�� ci�  oferty. 
 

2. Po�� dany : od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2007 r.  
 
3. Warunki udzia
u w post� powaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków   

 
1) O udzielenie zamówienia ubiega�  si�  mog�  Wykonawcy spe
niaj� cy nast� puj� ce warunki: 
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a) posiadaj�  uprawnienia niezb� dne do wykonania niniejszego zamówienia,  
b) znajduj�  si�  w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniaj� cej wykonanie zamówienia, tj.: 

b� d�  w stanie sfinansowa�  zamówienie do czasu otrzymania p
atno� ci, przez ca
y okres 
realizacji zamówienia b� d�  si�  znajdowali sytuacji finansowej umo� liwiaj � cej terminowe 
regulowanie zobowi� za�  wobec Skarbu Pa� stwa oraz swoich kontrahentów, 

 
c) posiadaj�  niezb� dn�  wiedz�  i do�wiadczenie oraz  dysponuj�  potencja
em technicznym 

niezb� dnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególno� ci: wykona�  z nale� yt�  staranno� ci�  w 
okresie ostatnich trzech lat prowadzenia dzia
alno� ci, ( w przypadku dostaw okresowych lub 
ci� g
ych wykonywanych), przed dniem wszcz� cia niniejszego post� powania (dostawy 
wykonane po 20.03.2004 r.), a je� eli okres prowadzenia dzia
alno� ci jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem by
a dostawa pojemników i 
kontenerów metalowych do gromadzenia odpadów o warto� ci ka� dej z nich co najmniej  
250 000 PLN netto.. 

d) nie podlegaj�  wykluczeniu z post� powania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24.ust.1 i 2. 

 
2) Ocena spe
nienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formu
� : spe
nia / nie spe
nia* w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o�wiadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej 
siwz . 
3) O ile nie zaistniej�  okoliczno� ci, które powodowa
yby uniewa� nienie post� powania  to 
Zamawiaj� cy na mocy art. 26.1 pkt3 i 4 ustawy: 

a) w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do uzupe
nienia wymaganych 
dokumentów potwierdzaj� cych spe
nienie warunków uczestnictwa w post� powaniu lub 
poprawienia dokumentów zawieraj� cych b
� dy, 

b) w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do z
o� enia wyja� nie�  
dotycz� cych o�wiadcze�  i dokumentów, potwierdzaj� cych spe
nienie przez oferowane 
wyroby warunków okre� lonych przez zamawiaj� cego w siwz. 

e) Nie spe
nienie chocia� by jednego z wymienionych warunków skutkowa�  b� dzie 
wykluczeniem wykonawcy z post� powania o zamówienie publiczne. 

 
4. Wymagane dokumenty i o	wiadczenia potwierdzaj� ce spe
nienie warunków udzia
u w 

post� powaniu. 
 

1) aktualny odpis w
a� ciwego rejestru albo aktualne za� wiadczenie o wpisie do ewidencji 
dzia
alno� ci gospodarczej. Zamawiaj� cy przyjmie jako aktualne wypisy, je� eli data ich 
wydania nie b� dzie wcze� niejsza ni�  6 miesi� cy przed dat�  otwarcia ofert, 

2) o�wiadczenie, � e wykonawca spe
nia warunki okre� lone w art. 22 ustawy i, � e nie podlega 
wykluczeniu z post� powania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo 
zamówie�  publicznych [za
. nr 2],  

3) wykaz wykonanych dostaw wg tre� ci zawartych w za
4 do siwz, 
4) dokumenty potwierdzaj� ce nale� yte wykonanie wyszczególnionych w wykazie dostaw. 

 
4.1 Wymagane dokumenty i o	wiadczenia  potwierdzaj� ce, � e oferowane dostawy odpowiadaj�  
wymogom okre	 lonym przez zamawiaj� cego  
 
1) deklaracja zgodno� ci z norm�  i certyfikat na znak bezpiecze� stwa, 
2) opis oferowanych pojemników i kontenerów - wg parametrów opisanych w za
5 siwz. 
 

4.2 Kompletna oferta winna zawiera
 :  
- formularz  ofertowy wraz z o�wiadczeniami  - za
� cznik nr 1 

( w formularzu zawarto instrukcj�  dotycz� c�  sposobu obliczenia ceny oferty, formularz ten 
stanowi integraln�  cz���  niniejszej siwz), 

- dokumenty i o�wiadczenia o którym mowa w pkt.4 i 4.1 



 5 

- wype
niony wzór umowy, a w szczególno� ci ceny jednostkowe za pojemniki i kontenery, 
- wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowi� za�  

w imieniu wykonawcy (poza osobami wymienionymi w dokumencie dopuszczaj� cym 
wykonawc�  do obrotu prawnego) – pe
nomocnictwo. Tre��  pe
nomocnictwa powinna 
dok
adnie okre� la�  zakres umocowania. 

 
(Wszystkie za
� cznik i formularze stanowi�  wzory, którymi Wykonawcy mog�  si�  pos
u� y�  przygotowuj� c 
oferty. Zamawiaj� cy wyja� nia, � e wa� na jest tre��  z
o� onych dokumentów, a nie ich forma.) 
 

4.3 Tajemnica przedsi� biorstwa 
Zamawiaj� cy informuje, � e zgodnie z art.96 ust.3 ustawy oferty sk
adane w post� powaniu s�  jawne i 
podlegaj�  udost� pnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj� tkiem informacji stanowi� cych tajemnic�  
przedsi� biorstwa –patrz za
� cznik nr 3 do siwz. 
Stosowne zastrze� enie wykonawca winien z
o� y�  wraz z formularzem ofertowym.  
W przeciwnym razie ca
a oferta zostanie ujawniona na � yczenie ka� dego uczestnika post� powania. 
 

5. Wykonawca zagraniczny 
Je� eli wykonawca ma siedzib�  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
sk
ada  dokument, o którym mowa w pkt4), wystawiony w kraju, w którym ma siedzib�  lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzaj� cy � e,: 

- nie otwarto jego likwidacji oni nie og
oszono upad
o� ci, 
Je� eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib�  lub miejsce zamieszkania nie wydaje si� , ww. 
dokumentów mo� na je zast� pi�  o�wiadczeniem wykonawcy z
o� onym przed w
a� ciwym organem 
s� dowym, administracyjnym, organem samorz� du zawodowego lub gospodarczego albo przed 
notariuszem kraju, w którym dana osoba ma siedzib�  lub miejsce zamieszkania. 
Zamawiaj� cy �� da, aby dokument sporz� dzony w j� zyku obcym by
 z
o� ony wraz z t
umaczeniem 
sporz� dzonym przez t
umacza przysi� g
ego na j� zyk polski. 
------------------------------ 
1) Zarz� dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo� e �� da�  
zamawiaj� cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog�  by�  sk
adane- Dz. U. 87 z dnia 24 maja 2006, poz.605 
 
5.1 Oferta wspólna 
Wykonawcy mog�  wspólnie ubiega�  si�  o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowi�  
pe
nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post� powaniu o zamówienie publiczne albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy wspólnie ubiegaj� cy si�  o niniejsze zamówienie wini spe
ni�  warunki uczestnictwa w 
post� powaniu oraz z
o� y�  dokumenty potwierdzaj� ce spe
nienie tych warunków wyspecyfikowanymi 
w pkt4, 1), ka� dy z osobna natomiast pozosta
e dokumenty wymienione w pkt4 
� cznie. O�wiadczenia 
z art.22 w imieniu Konsorcjum winien z
o� y�  ustanowiony Pe
nomocnik. 
Je� eli oferta wspólna zostanie uznana za ofert�  najkorzystniejsz�  Zamawiaj� cy przed zawarciem 
umowy o niniejsze zamówienia publiczne za�� da umowy reguluj� cej wspó
prac�  tych wykonawców. 
 
6. Kryteria oceny ofert 
cena oferty –  100 % 
 
6.1 zasady oceny ofert 

- wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiaj� cy dokona poprzez porównanie cen (brutto) 
zawartych w za
� czniku nr 1 do siwz „ Formularz ofertowy” z
o� onych ofert. Za 
najkorzystniejsz�  zostanie uznana oferta z najni� sz�  cen�  ( porównanie do drugiego miejsca 
po przecinku- groszy). 

- je� eli dwie lub wi� cej ofert b� d�  zawiera
y tak�  sam�  cen�  wówczas zamawiaj� cy wezwie do 
z
o� enia ofert dodatkowych na mocy art.91.1 pkt5). Oferta dodatkowa nie mo� e zawiera�  cen 
wy� szych ni�  oferowane w z
o� onej ofercie, 

6.2 je� eli zostanie z
o� ona oferta, której wybór prowadzi
by do powstania obowi� zku podatkowego 
zamawiaj� cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us
ug w zakresie dotycz� cym 
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wewn� trz- wspólnotowego nabycia towarów, zamawiaj� cy w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us
ug, który mia
by obowi� zek wp
aci�  zgodnie 
z obowi� zuj� cymi przepisami, 

6.3 Zamawiaj� cy w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera ra�� co niskiej ceny zwróci si�  w formie 
pisemnej do wykonawcy o udzielenie w okre� lonym terminie wyja� nie�  dotycz� cych elementów 
oferty maj� cych wp
yw na cen� , 

6.4 Zamawiaj� cy odrzuci ofert�  wykonawcy, który nie z
o� y w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia wyja� nie�  lub, je� eli dokonana ocena wyja� nie�  wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdzi, � e oferta zawiera ra�� co nisk�  cen�  w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
7.  Tryb udzielania wyja	nie�  

1) ka� dy wykonawca [art.38.ustawy] ma prawo zwraca�  si�  do zamawiaj� cego o wyja� nienie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie pó� niej ni�   6 dni przed 
up
ywem terminu sk
adania ofert, 

2) pytania wykonawcy oraz odpowiedzi zamawiaj� cego musz�  by�  sformu
owane na pi�mie. 
Zamawiaj� cy udzieli niezw
ocznie odpowiedzi, jednocze�nie prze� le tre��  wyja� nie�  
wszystkim wykonawcom, którym dor� czono specyfikacj�  istotnych warunków 
zamówienia, bez ujawniania � róde
 zapytania oraz umie� ci odpowied�  na stronie 
internetowej www.mpo.torun.pl ., na której  udost� pniono specyfikacj�  istotnych 
warunków zamówienia (siwz). 

 
8. Zmiany w specyfikacji 

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj� c mo� e w ka� dym czasie, ale przed 
up
ywem terminu do sk
adania ofert zmodyfikowa�  tre��  dokumentów sk
adaj� cych si�  na 
specyfikacj�  istotnych warunków zamówienia (siwz). Ka� da wprowadzona przez 
zamawiaj� cego zmiana stanie si�  cz�� ci�  specyfikacji oraz zostanie dor� czona do 
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacj�  istotnych warunków 
zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mpo.torun.pl , na 
której udost� pniono siwz.  

- Zamawiaj� cy przed
u� y termin sk
adania ofert o 7 dni, je� eli w wyniku modyfikacji tre� ci 
siwz b� dzie niezb� dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  
O przed
u� eniu terminu zamawiaj� cy zawiadomi wszystkich wykonawców, których 
zaproszono do udzia
u w post� powaniu oraz zamie� ci informacj�  na stronie internetowej. 

 
9. Okres zwi� zania ofert�  
Wykonawca jest zwi� zany ofert�  przez okres 30 dni. 
Bieg terminu zwi� zania ofert�  rozpoczyna si�  wraz z terminem sk
adania ofert. 
Zamawiaj� cy ma prawo w uzasadnionych wypadkach na zasadach okre� lonych w art.85 ustawy, na 
co najmniej 7 dni przed up
ywem terminu zwi� zania ofert�  zwróci�  si�  do wykonawców o wyra� enie 
zgody o przed
u� enie tego terminu na okre� lony czas, ale nie d
u� szy ni�  60 dni. 
 
10.  Sposób poprawiania oczywistych omy
ek w ofercie 

- Zamawiaj� cy poprawia w tek� cie oferty oczywiste omy
ki pisarskie oraz omy
ki 
rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób okre� lony w z art. 88 ustawy prawo zamówie�  
publicznych, niezw
ocznie zawiadamiaj� c o tym wszystkich wykonawców, którzy z
o� yli 
oferty. 

- Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi 
si�   na poprawienia omy
ki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty zostanie odrzucona. 

 
11.  Wybór najkorzystniejszej oferty 

- Zamawiaj� cy wybierze najkorzystniejsz�  ofert�  na podstawie kryteriów oceny ofert 
okre� lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia [pkt.6 siwz], 

- o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj� cy powiadomi niezw
ocznie pismem 
wykonawców, którzy z
o� yli ofert� , poda nazw�  i adres wykonawcy, którego ofert�  
wybrano i uzasadnienie jej  wyboru, 
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- o wykonawcach, których oferty zosta
y odrzucone z poda uzasadnienie faktyczne i 
prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post� powania i poda uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

- informacje, o których mowa powy� ej zamawiaj� cy zamie� ci równie�  na  w
asnej stronie 
internetowej www.mpo.torun.pl oraz w siedzibie Zamawiaj� cego na tablicy og
osze� . 

- Zamawiaj� cy zawrze umow�  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
ni�  7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, nie 
pó� niej jednak ni�  przed up
ywem terminu zwi� zania ofert� . 

 
12. Powiadomienie wykonawcy  

- Wykonawca, którego oferta zosta
a wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowi� zany do 
osobistego stawienia si�  w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiaj� cego w celu 
zawarcia umowy.  Je� eli wykonawc�  reprezentuje pe
nomocnik to jest on zobowi� zany 
przed
o� y�  zamawiaj� cemu w dniu zawarcia umowy przygotowane zgodnie z prawem 
pe
nomocnictwo. Pe
nomocnictwo musi by�  sporz� dzone na pi�mie i musi wskazywa�  
zakres czynno� ci prawnych, do których zosta
 upowa� niony pe
nomocnik. Wykonawca 
lub osoba upowa� niona do podpisywania o�wiadcze�  woli w imieniu wykonawcy  musi 
posiada�  dokument to� samo�ci umo� liwiaj � cy jego identyfikacj� . 

- je� eli wykonawca, którego oferta zosta
a wybrana uchyla si�  od zawarcia umowy to 
znaczy nie stawi si�  w miejscu i czasie wyznaczonym przez zamawiaj� cego w celu jej 
zawarcia to zamawiaj� cy wybierze ofert�  najkorzystniejsz�  spo� ród pozosta
ych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 
13. Uniewa� nienie post� powania 

1. Zamawiaj� cemu przys
uguje prawo do uniewa� nienia post� powania [art.93], gdy: 
- nie z
o� ono co najmniej 1 oferty nie podlegaj� cej odrzuceniu, 
- w przypadku, o którym mowa w pkt6 siwz, z
o� one oferty dodatkowe b� d�  zawiera
y 

tak�   sam�  cen� , 
- cena najkorzystniejszej oferty przewy� sza kwot� , któr�  zamawiaj� cy przeznaczy
 na 

finansowanie zamówienia, 
- wyst� pi
a istotna zmiana okoliczno� ci powoduj� ca, � e zamówienie nie le� y w 

interesie publicznym, czego nie mo� na by
o wcze�niej przewidzie� , 
- post� powanie obarczone jest wad�  uniemo� liwiaj � c�  zawarcie wa� nej umowy. 

2. W przypadku uniewa� nienia post� powania z przyczyn le�� cych po stronie zamawiaj� cego,      
wykonawcom, którzy z
o� yli oferty  nie podlegaj� ce odrzuceniu, przys
uguje roszczenie o  
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post� powaniu, a w szczególno� ci kosztów  
przygotowania oferty. Wykonawca, który b� dzie si�  ubiega
 o zwrot kosztów przygotowania 
oferty winien przed
o� y�  rachunki potwierdzaj� ce poniesione koszty w tym równie�  zakupu u 
zamawiaj� cego siwz. 

3. Zamawiaj� cy o uniewa� nieniu post� powania powiadomi równocze� nie wszystkich 
wykonawców. 

4. Informacj�  o uniewa� nieniu post� powania Zamawiaj� cy umie� ci równie�  na w
asnej stronie 
internetowej  www.mpo.torun.pl i tablicy og
osze� . 

5. W przypadku uniewa� nienia post� powania, zamawiaj� cy zawiadomi (na wniosek ) 
Wykonawc�  o wszcz� ciu kolejnego post� powania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 
14. Pouczenie o 	 rodkach ochrony prawnej 
 
1. Informacje ogólne. 
Wykonawcom  oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
dozna
 lub mo� e dozna�  uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj� cego przepisów ustawy, 
przys
uguj�  � rodki ochrony prawnej przewidziane art. 179  u.p.z.p. 
2. � rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1 s� : 
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- protest, 
- odwo
anie, 
- skarga do s� du. 

3. � rodki ochrony prawnej, przys
uguj� : 
- Wykonawcom, 
- innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.P.z.p., 
- organizacjom zrzeszaj� cym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 u.P.z.p, 

Zamawiaj� cemu.   
4. Zamawiaj� cemu przys
uguje prawo do wniesienia skargi. 
2. Protest. 
Wobec czynno� ci podj� tych przez Zamawiaj� cego w toku post� powania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiaj� cego czynno� ci, do której jest obowi� zany na podstawie ustawy, mo� na 
wnie��  pisemny protest do Zamawiaj� cego na zasadach okre� lonych w art. 180-183 u.P.z.p.   

 
3. Odwo
anie. 
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przys
uguje odwo
anie. Odwo
anie wnosi si�  do Prezesa Urz� du 
Zamówie�  Publicznych w ci� gu 5 dni od dnia dor� czenia rozstrzygni� cia protestu lub up
ywu terminu 
do rozstrzygni� cia protestu, informuj� c jednocze�nie Zamawiaj� cego o wniesieniu odwo
ania. 
Szczegó
owo kwestie odnosz� ce si�  do odwo
ania przedstawione s�  w art.184-193 u.P.z.p. 
 
4. Skarga do s� du. 
Skarga do s� du przys
uguje na wyrok zespo
u arbitrów oraz na postanowienia zespo
u arbitrów 
ko� cz� ce post� powania odwo
awcze. Szczegó
owo kwestie dotycz� ce skargi do s� du uregulowane 
zosta
y w art.194-198 u.P.z.p.  
 
15. Postanowienia ko� cowe 
W sprawach nieuregulowanych specyfikacj�  istotnych warunków zamówienia maj�  zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówie�  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 9 luty 2004 r. Nr 
19, poz. 177) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 
Specyfikacj�  Istotnych Warunków Zamówienia  

zatwierdzi
 w dniu.............................................. 
                                                                                                Kierownik Zamawiaj � cego w osobie: 

 
 

                      ..................................................................................................... 
[podpis i piecz� tka imienna] 

Za
� czniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Druki wymaganych o�wiadcze�   
3. Projekt umowy 

 
Akceptuj�  pod wzgl� dem merytorycznym      data: ............ 

.................................................................................................................. 
[podpis] 

 
Nadzór formalno – prawny   data : ....................... 
 

................................................................................................................. 
[podpis] 
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�

���<=>?��?@���

&*��-�����A*&#�)*,%B�
Dostawa pojemników i kontenerów wykonanych z metalu do zbierania odpadów wraz  

z us
ug�  naprawy pojemników i kontenerów b� d� cych w eksploatacji 
�?������ ��!��� �"�

 

�
����,'�(9$%�

�'#(��'#����#2�'/0'*��),*�*$�%��$���'��
��C����>�������

�"!����)*�-3�
DE��1@D�><�>�������

 

���������	
�	��������	��

���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������

�
����
���������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������
�
��������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������
�

��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������
�

����������������������������� !�"���#"�$%�&������� ������������������������

 
 
CENA OFERTY NETTO  (bez podatku VAT) 

- cyfrowo: 

- s
ownie: 

 
 

% PODATKU VAT 
 
     WARTO ��  PODATKU VAT 

- cyfrowo: 
- s
ownie: 

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

 
CENA OFERTY BRUTTO  (z podatkiem VAT). 

- cyfrowo: 

- s
ownie: 
 

 
 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 
 

 
D	UGO ��  OKRESU GWARANCJI  
[dla poszczególnych asortymentów] 

 

 
WARUNKI P	ATNO � CI 
 

21 dni od daty dostarczenia faktury VAT  

 
....................................., dnia .................................                                               podpis Wykonawcy  
 
 
* -przed wype
nieniem  prosz�  o przeczytanie instrukcji na stronie  2 
 

strona 1 
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1. Ofert�  cenow�  nale� y z
o� y�  na druku formularza *&#�)*,#1*�� �
Cena oferty  powinna by�  wyra� ona cyfrowo i s
ownie z wyszczególnieniem ceny: 

- netto  - cena zawarta w formularzu ofertowym powinna by�  wyra� ona jako 
� czna warto��  ca
ego 
przedmiotu zamówienia opisanego w za
.5, winna zawiera�  koszty transportu, za
adunku i roz
adunku 
oraz ewentualne upusty .           

- brutto rozumian�  jako sum�  ceny netto i kwot�  nale� nego podatku VAT. 
 

- cen�  oferty nale� y poda�  w z
otych polskich z wyszczególnieniem podatku VAT. 
W przypadku podania ceny w walucie obcej dla porównania ofert i zawarcia umowy zostanie 
zastosowany przelicznik wg � redniego kursu NBP na dzie�  otwarcia ofert. 
[kurs ustalony w dniu otwarcia ofert zostanie przeniesiony do umowy]. 

 
W przypadku podania ceny oferty w walucie obcej dla porównania ofert i zawarcia umowy zostanie 
zastosowany przelicznik wg � redniego kursu NBP na dzie�  otwarcia ofert. Kurs walut ustalony w dniu 
otwarcia ofert zostanie przeniesiony do umowy. 
 
Rozliczenie za wykonane dostawy b� dzie nast� powa
o w PLN. 
 

' ��%� wiadczam, � e: 

- zapozna
em si�  ze specyfikacj�  istotnych warunków zamówienia i  nie wnosz�  do niej 
zastrze� e� , 

- uwa� am si�  za zwi� zanego ofert�  przez okres 30  dni wskazany w siwz , 
- zapozna
em si�  z tre� ci�  umowy i nie wnosz�  do niej zastrze� e�  oraz zobowi� zuj�  si�  do jej 

zawarcia w przypadku gdyby uznano moj�  ofert�  za najkorzystniejsz� , 
 

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

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

[ podpis wykonawcy ] 

 

strona 2 
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Za
� cznik nr 2 

 

*5,'�2$�#�'#�,%�*��,$%�

 
DFGH�I<=GH��JK�������?�?G�>�LC�G?���DFE=>?GH� ����@�FG��@>G��@HD�

?G�H@�?=>�?GH����J�@��G�J�G�?G?����@D?�C����@G ME�?�=N����@���		�DJ����DJ�����

�@����>�LC�GO��DFE=>?�=N�

�������� ���6��� �"�
 

�(�)$* %!���*+� ), ����%-!�����%.)*, #+�� �#%,!),)( +���&#%,�,&/0���*)!����$%��1 )(�, ��
%$��$+���(������-"�23�,��(��&��%.)*, #+�� �#%,!),)( +��14$3/&/0���)#-��%�!�/. �
 

Ja, ni� ej podpisany............................................................................................................................ 
[imi �  i nazwisko] 

 

jako upowa� niony do reprezentowania dostawcy/firmy............................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 

[nazwa firmy] 

 

 

 

o	 wiadczam, � e: 

 

5� �%- �$�*�, )�14$,)���(��, ), ��$%��&#%,&��, ��$� �" ��,%6/ 7�

'�  �%- �$�*�, )�14$,3�� )$�4� �$%6� �$/�), )�%(���$&-� %,�.4��%!),/.�")*�!)/0, /�,&*��

 �%-%1�* ��$%�,&* �$%��&#%,�, ����*+� ), �7�

8� �,�.$�.4�- 4���-&!��/. �)#%,%* /�,).� �9 ,�,-%�).�� ��)�, �.3/).��&#%,�, )���*+� ), �7�

:�  , )��%$�)2�*��&#��/�), �����%-!4�%��, ��%��$� )�), )���*+� ), ����1� /�,)2%�,���%$-!�� )�

�(!��':���-!�5� �'��-!��&��(��%���*+� );���1� /�,&/ 0��

 

 

 

 

........................................................................................ 
[podpis wykonawcy] 

 
 

............................,dnia................................................. 
�
�

�

�

�

�

�
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Za
� cznik nr 3 

 

*5,'�2$�#�'#�

����*2�)�,'#���)����-�)��;�-�)�,%����,*����.,'#3��-0 �'$��%$+��

�������� ���!�� �"�

�

�(�)$* %!���*+� ), ����%-!�����%.)*, #+�� �#%,!),)( +���&#%,�,&/0���*)!����$%��1 )(�, ��
%$��$+���(������-"�23�,��(��&��%.)*, #+�� �#%,!),)( +��14$3/&/0���)#-��%�!�/. �
 

 

Ja, ni� ej podpisany...................................................................................................................... 
[imi �  i nazwisko] 

 
jako upowa� niony do reprezentowania dostawcy/firmy.............................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 

[nazwa firmy] 

O	 wiadczam, � e: 

informacje zawarte w ofercie (wyspecyfikowane poni� ej), stanowi�  tajemnic�  przedsi� biorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z p. zm.), 
nie mog�  by�  udost� pnione osobom trzecim*/ innym uczestnikom post� powania i winny by�  

przechowywane przez okres 4 lat w sposób gwarantuj� cy ich poufno�� . 

 

 

1. ........................................................................................................................................... 

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

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

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

.............................................. 
[podpis i piecz� tka imienna] 

 

....................................., dnia...................................... 
* niepotrzebne skre	 li 
  

* powy� ej nale� y wypisa�  nazwy dokumentów poufnych zamieszczonych w ofercie,  

* dokumenty poufne  nale� y umie� ci�  w ofercie jako oddzielny rozdzia
.  
* wykonawca nie mo� e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 tj.: cena oferty, termin wykonania zamówienia, warunki 
p
atno� ci, 
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Za
� cznik 4  
 

 
2*5,'�2$�#�'#���,*2*,#�

�
����>���J���������?���?�=N���=<HD��@>G=N��J���?=N �E�� P�����@GJG��@����>G?��

�>���E?�M=� �

ZNAK: PM/ ZP- 06 /07 
 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników i kontenerów wykonanych z metalu do 
zbierania odpadów wraz z us
ug�  naprawy pojemników i kontenerów b� d� cych w 
eksploatacji 
 
 
 
Ja, ni� ej podpisany:................................................................................................................... 

[imi �  i nazwisko] 

 
jako upowa� niony do reprezentowania Wykonawcy :  
 
....................................................................................................................................................... 
 

o� wiadczam, � e: wykona
em poni� ej przedstawione dostawy z nale� yt�  staranno� ci�  i fakt ten 
potwierdzam nast� puj� cymi dokumentami: ……………………………………………………  
 
 

��!���&#%,�, ������� ������
$%-!����

��(!%6<��
��

���=,)!!% � �%/�3!)#�
>$�!�?�

��#%;/�), )�
>$�!�?��

!(��.3/)�
,�$���


�*�� �.3/&���
>,����7��$()-7�,(�!)�)9%,��

$%�#%,!�#!�?�

���2 �

5�� �
�
�

� � � � � �

2.  
 
 

      

3.  
 
 

      

 
Dostawy wskazane, a nie potwierdzone dokumentem stwierdzaj� cym nale� yte wykonanie dostawy nie 
b� d�  brane pod uwag�  w ocenie spe
nienia niniejszego warunku. 
 
 
 
Data ...........................      

 
Podpis Wykonawcy 

 
…………………………………………………………………… 
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Za
� cznik  5 

*�'�����#2�'*)-����.,'#�'��
 

I REMONTY 

1. Zakres  prac  remontowych pojemników metalowych, lakierowanych, 1100  litrów  

z pokryw�  p
ask�   dzielon�  

 

1) Wymiana  poszycia  pojemnika – blacha  1,5 mm ( do 30% powierzchni ), 

2) Wykonanie brakuj� cych pokryw  pojemnika, 

3) Wykonanie lub naprawa wzmocnienia no� nego – blacha 3 mm,  

4) Naprawa uk
adu jezdnego pojemnika (obrotnice), monta�  brakuj� cych kó
ek do 

pojemników, 

5) Przygotowanie powierzchni przed malowaniem przez � rutowanie lub piaskowanie, 

6) Pojemnik malowany farb�  podk
adow�  – (siwa, czerwona), 

7) Pojemnik malowany farb�  nawierzchniow�  - RAL 6001 alkidowa 80	 m,  

8) Grubo��  ca
kowita pow
oki farby podk
adowej i nawierzchniowej 80	 m, 

9) Wykonanie oznakowania pojemnika w/g podanego wzoru, 

10) Pojemnik  po  remoncie  musi  posiada�   wszystkie  cechy  u� ytkowe  pojemnika  

nowego, 

11) Pojemnik ma by�  dostarczony do siedziby Zamawiaj� cego. 

 

2. Zakres  prac  remontowych  kontenera  KP 7- 6,5m³  

1) Wymiana zu� ytego poszycia bocznego – blacha 2mm, pod
ogi blacha 2,5mm              

( do 30% powierzchni ), 

2) Wymiana lub  naprawa  zamkni��   drzwi  lub  pokrywy  kontenera, 

3) Wymiana lub naprawa ramy kontenera i p
óz pojemnika, ceownik – 180 x 70 mm, 

4) Przygotowanie powierzchni przed malowaniem przez � rutowanie lub piaskowanie, 

5) Kontener malowany farb�  podk
adow�   (siwa, czerwona), 

6) Kontener malowany farb�  nawierzchniow�  – RAL 6001 alkidowa 80	 m,  

7) Wykonanie oznakowania kontenera w/g podanego wzoru, 

8) Kontener  po  remoncie  musi  posiada�  wszystkie  cechy  u� ytkowe  kontenera  

nowego, 

9) Kontener ma by�  dostarczony do siedziby zamawiaj� cego. 
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3. Zakres  prac  remontowych  kontenerów  ZW-3,5m³, ZW-7,5m³  

1) Wymiana zu� ytego poszycia bocznego– blacha 2mm, pod
ogi – blacha 3mm            

(do 30% powierzchni ),                                       

2) Wymiana lub naprawa  zamkni��   drzwi  lub pokrywy kontenera, 

3) Wymiana lub naprawa ramy kontenera i p
óz kontenera, ceownik – 180 x 70mm, 

4) Przygotowanie powierzchni przed malowaniem przez � rutowanie lub piaskowanie, 

5) Kontener malowany farb�  podk
adow�   (siwa, czerwona), 

6) Kontener malowany farb�  nawierzchniow�  – RAL 6001 alkidowa 80	 m,  

7) Wykonanie oznakowania kontenera w/g podanego wzoru, 

8) Kontener  po  remoncie  musi  posiada�   wszystkie cechy  u� ytkowe  kontenera  

nowego, 

9) Kontener ma by�  dostarczony do siedziby zamawiaj� cego. 

''��*(#��'�'�'��*�)#�#�%��*,#�

1. Parametry techniczne pojemników metalowych, ocynkowanych 1100 litrów 

1) Poszycie pojemnika: blacha ST 35 AL  1,5mm (poz.6), 

2) Wzmocnienia no� ne 1060x160 mm, blacha 3mm (poz.1), 

3) Ekran zaczepu – blacha 3mm (poz. 2), 

4) Ramka – ceownik 60x25x2 mm (poz.3), 

5) Kó
ka standard 200mm z obrotnicami skr� tnymi, ocynkowane, szeroko��  gum             

min. 33 mm (poz. 4), 

6) Zaczep rurka o � rednicy 40mm (poz.5), 

7) Wymagany otwór do odcieków w dolnej cz�� ci pojemnika, 

8) Na p
ycie czo
owej wyt
oczony napis MPO Toru�  wg za
� czonego wzoru, 

9) Pojemnik ocynkowany ogniowo, grubo��  pow
oki ocynkowania ogniowego  

min. 55 	 m, 

10) Boki pojemnika z wyt
oczeniami wzmacniaj� cymi konstrukcj� , 

11) Pokrywa p
aska trójdzielna z wyt
oczeniami wzmacniaj� cymi konstrukcj� , 

12) Ilo��  uchwytów do przeci� gania pojemnika – 6szt,                                           

13) 	 � czenie poszczególnych elementów pojemnika spawem ci� g
ym, 

14) Pojemnik musi by�  dostosowany do wspó
pracy z zasypami WUKO, SM-200 i SM-

115, EKO-CEL, FAUN, 

15) Pojemnik ma by�  dostarczony do siedziby zamawiaj� cego w ca
o� ci, 

16) Sugerowany  kszta
t  zgodnie  z za
� czonym rysunkiem, 

17) Zgodno��   z  norm�   PN – EN 840 – 2. 
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3. Parametry techniczne kontenerów ZW-1,3 m3, ZW-2,5 m3  

1) Pod
oga, � ciany boczne  – blacha S235 JR 62 – 3 mm,  

2) Profile boki i szczyty – blacha S235JR62 – 60x40x4 mm,  

3) Wzmocnienie � cian  L 70x70x6 mm GW - 2 szt. (poz.3), 

4) Wzmocnienie obrze� a 60x40x4 mm - 4 szt. (poz.4), 

5) Wzmocnienie naro� y 60x160x4 mm - 4 szt. (poz.5), 

6) Haki  bramowe pr� t � rednica 30 mm  (poz.2), 

7) P
yta hakowa rura 5/4"  (poz.1), 

8) Kontenery  musz�   by�  przystosowane do d� wignika kontenerowego bramowego typ 

AK ZT, 

9) Przygotowanie powierzchni przed malowaniem przez � rutowanie lub piaskowanie, 

10) Kontener malowany farb�  podk
adow�  (siwa, czerwona), 

11) Kontener malowany farb�  nawierzchniow�  – RAL 6001 alkidowa 80 	 m (TEKNOS), 

12) Grubo��  ca
kowita pow
oki farby podk
adowej i nawierzchniowej 160 	 m, dotyczy 

zewn� trznej powierzchni kontenera, 

13) Grubo��  ca
kowita pow
oki farby podk
adowej 60-80 	 m, dotyczy wewn� trznej 

powierzchni kontenera, 

14) Na � ciankach bocznych ma by�  malowany napis MPO Toru�  wg podanego wzoru, 

15) 	 � czenie poszczególnych elementów zewn� trznych kontenera spawem ci� g
ym, 

16) Sugerowany  kszta
t  i  wymiary  zgodnie  z  za
� czonym  rysunkiem, 

17) Kontener musi posiada�  deklaracj�  zgodno� ci wyrobów wg dyrektyw Unii 

Europejskiej i certyfikat na znak bezpiecze� stwa. 
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4. Parametry techniczne kontenerów ZW-15 m3, ZW-22 m3 ZW-30 m3 

 

1) Pod
oga – blacha S235 JR 62 – 5 mm,  

2) � ciany boczne profilowane i drzwi – blacha S235JR62 – 3 mm, 

3) Wzmocnienie pod
ogi 100x50x4 mm wg (poz.6), 

4) Zaczep przedni do haka no� nego – pr� t o � rednicy 50 mm, 

5) P
ozy kontenera – dwuteownik 180 mm GW zako� czony rolkami (poz.1), 

6) Rolka � rednica 160x300 mm (2 szt.), 

7) Wzmocnienia tylne ceownik 160 mm (poz.3), 

8) Wr� gi kontenera ceownik 80x50x4 mm po 14 szt. w ka� dym typie kontenera (poz.4),                                                                                                                

9) Wzmocnienia  drzwi profil 80x60x3 mm (poz.5), 

10) Wieniec z rury o � rednicy 89x6,3 mm (poz.2), 

11) Maksymalna d
ugo��  wewn� trzna kontenerów 15 m3 ,22m3 ,30m3  -5250 mm, 

12) Kontenery musz�  by�  przystosowane do korzystania z nast� puj� cych  systemów  

d� wigowych: 

- ELLERMAN DR – 06/06   rok produkcji 1999 

- MULTILIFT HL 26.56 M    rok produkcji 1992 

- HYVALIFT 14 – 45 S         rok produkcji 2006 

- ELLERMAN HL 19.55       rok produkcji 2001 

13) Centralne zamkni� cie na oboje drzwi wg rysunku, 

14) Podwójne drzwi na dwóch, potrójnych zawiasach ka� da, 

15) System podnoszenia hakowy, 

16) Przygotowanie powierzchni przed malowaniem przez � rutowanie lub piaskowanie, 

17) Kontener malowany farb�  podk
adow�  (siwa, czerwona), 

18) Kontener malowany farb�  nawierzchniow�  – RAL 6001 alkidowa 80	 m, 

19) Grubo��  ca
kowita pow
oki farby podk
adowej i nawierzchniowej 160	 m, dotyczy 

zewn� trznej powierzchni kontenera, 

20) Grubo��  ca
kowita pow
oki farby podk
adowej 60-80	 m, dotyczy wewn� trznej 

powierzchni kontenera, 

21) Na � ciankach bocznych ma by�  malowany napis MPO Toru�  wg podanego wzoru, 

22) 	 � czenie poszczególnych elementów zewn� trznych kontenera spawem ci� g
ym, 

23) Kontener musi posiada�  atest zgodno� ci wyrobów wg dyrektyw Unii Europejskiej. 
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UMOWA NR …/NZ 
 z dnia  ……………….. 2007r 

zawarta pomi� dzy: 
 

MIEJSKIM PRZEDSI � BIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓ	KA Z O. O.  
W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZI � DZKIEJ 159 
TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120 

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

 
reprezentowanym przez:  
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
 
zwanym dalej Zamawiaj� cym,  
a:  

………………………………………………………………………………………. 
NIP: …                   REGON:  ………..    KRS ………… KAPITA	 ZAK	ADOWY ……… ……….. 

 
 
reprezentowan�  przez: ……………………………………………………………….. 
zwan�  dalej Wykonawc� , 

 
nast� puj� cej tre� ci. 

§1 
Niniejsz�  umow�  zawarto w wyniku przeprowadzonego post� powania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie�  publicznych (Dz. U.Nr.164 poz.1163 z 2006 r. z pó� n. 
zmianami), zgodnie ze specyfikacj�  istotnych warunków zamówienia oraz z
o� on�  ofert� , 
które to dokumenty stanowi�  integraln�  cz���  niniejszej umowy. 
 

§2 
Strony ustalaj�  termin wykonania umowy na okres: od daty zawarcia umowy do dnia  
31 grudnia 2007 r.  
 

§ 3 
1. Zamawiaj� cy zleca, a Wykonawca b� dzie sukcesywnie dostarcza
 Zamawiaj� cemu 

zgodnie ze specyfikacj�  istotnych warunków zamówienia oraz z
o� on�  ofert�  nowe 
metalowe pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów w ilo� ciach i asortymencie 
zgodnym z zapotrzebowaniem Zamawiaj� cego okre� lonym w §4 ust.2 niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca wykona równie�  poza  dostawami wymienionymi w ust.1 us
ug�  
odbudowy pojemników i kontenerów przekazanych Wykonawcy przez 
Zamawiaj� cego w ilo� ciach okre� lonych w §4 ust.3 niniejszej umowy. Zakres 
odbudowy okre� la za
. nr1 do niniejszej umowy .   

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 i 2, powinien odpowiada� , co do jako� ci, 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymogom 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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§4 

1. Strony ustalaj� , � e warto��  umowy zgodnie z przyj� t�  ofert�  
wynosi:  …………………………………………………………. z
/ netto + 22%VAT 
s
ownie:  ……………………………………………………………z
otych+ 22 % VAT. 

2. Za dostawy nowych pojemników i kontenerów strony ustalaj�  wynagrodzenie 
jednostkowe zgodnie ze z
o� on�  ofert�  w wysoko� ci:    

 
Lp. Typ pojemnika Wielko��  zamówienia 

[szt.] 
cena jednostkowa netto 

[z
] 
Podatek VAT 

[%] 
1 ZW 15m 3 

 
2   

2 
 

ZW 22m3  3   

3 ZW 30m 3  
 

2   

4 ZW 1,3m3   
2 

  

5  
ZW 2,5m3  

 
3 

  

 
6 

 
PA-1100  
 

 
200 

  

 
3. Za odbudow�  pojemników i kontenerów o której mowa w §3 ust.2 strony ustalaj�  

wynagrodzenie rycza
towe w zale� no� ci od rodzaju kontenera lub pojemnika w 
wysoko� ci: 
 

Lp. Typ pojemnika Wielko��  zamówienia 
[szt.] 

cena jednostkowa netto 
[z
] 

Podatek VAT 
[%] 

1 ZW-28 
 

10   

2 KP-7 
 

10   

3 PA-1100 125 
 

  

 
4. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy  zawarte w ofercie nie b� d�  ulega
y zmianie 

przez ca
y okres umowy. 
 

§5 
1. Wykonawca jest zobowi� zany do sukcesywnych dostaw dla  Zamawiaj� cego 

przedmiotu umowy w terminach, ilo� ciach i asortymentach zgodnych  
z zapotrzebowaniem Zamawiaj� cego.  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w
asnym transportem do siedziby 
Zamawiaj� cego. Koszt transportu, za
adunku i roz
adunku obci�� a Wykonawc� . 

3. Dok
adne okre� lenie ilo� ci i asortymentu dostaw b� dzie nast� powa
o w sk
adanych  
i potwierdzonych zamówieniach cz�� ciowych. 

4. Zamówienia sk
adane b� d�  na pi� mie i realizowane w terminie nie d
u� szym ni�   
4 tygodnie od dnia z
o� enia zamówienia przez Zamawiaj� cego. 
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5. Zamawiaj� cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielko� ci 
zamówienia, o której mowa w §4 ust 2 i 3 niniejszej umowy z przyczyn nie zale� nych 
od Zamawiaj� cego, których nie mo� na by
o przewidzie�  w chwili zawarcia umowy. 

6. Wykonawca o� wiadcza, � e zrzeka si�  wszelkich ewentualnych roszcze�  
odszkodowawczych wynikaj� cych z sytuacji opisanej w ust. 5. 

 
§6 

1. Podstaw�  do zap
aty za dostarczon�  parti�  przedmiotu umowy jest dokument 
potwierdzaj� cy  odbiór. Osob�  upowa� nion�  z ramienia Zamawiaj� cego do kontaktów  
z Wykonawc�  jest starszy mistrz ds. wywozu Wojciech D� browski. 

2. Strony ustalaj� , � e rozliczenie za dostawy nast� pi na podstawie faktur za wykonane  
i odebrane partie przedmiotu umowy.  

3. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych braków ilo� ciowych  
i jako� ciowych w dostawach b� d�  za
atwiane w drodze post� powania reklamacyjnego. 
Zamawiaj� cy zg
asza reklamacj�  nie pó� niej ni�  w terminie 7 dni roboczych od daty 
dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiaj� cemu, a Wykonawca zobowi� zany jest 
za
atwi�  reklamacj�  w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.  

4. Zamawiaj� cy dokona zap
aty nale� no� ci za wykonane dostawy w terminie 21 dni od 
daty z
o� enia faktury VAT  w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

5. Zamawiaj� cy o� wiadcza, � e jest p
atnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 
numerem NIP: 879-016-92-80.  

§ 7 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie okre� lonym  
w zamówieniach cz�� ciowych, a tak� e nie usuni� cia wad w terminie wymienionym  
w protokóle odbioru oraz w przypadku okre� lonym w §6 ust.3, a tak� e w przypadku 
opisanym w §9 ust.3 Zamawiaj� cy mo� e �� da�  od Wykonawcy zap
aty kary umownej 
w wysoko� ci 0,8% warto� ci netto zamówienia cz�� ciowego, za ka� dy dzie�  zw
oki. 

2. W przypadku odst� pienia od umowy przez Wykonawc� , Wykonawca zap
aci 
Zamawiaj� cemu kar�  umown�  w wysoko� ci 10% warto� ci netto umowy okre� lonej  
w §4 ust.1. 

3. Strony ustalaj� , � e Zamawiaj� cy mo� e potr� ci�  nale� no� ci z tytu
u kary umownej 
bezpo� rednio z faktury z
o� onej przez Wykonawc� .  

4. Zamawiaj� cy zap
aci ustawowe odsetki w przypadku zw
oki w zap
acie faktury. 
5. Zamawiaj� cy ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewy� szaj� cego kar�  umown� . 
 

§8 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj�  formy pisemnej pod rygorem niewa� no� ci. 
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewa� no� ci zmiana postanowie�  umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowie�  do umowy niekorzystnych dla Zamawiaj� cego, 
chyba, � e konieczno��  wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno� ci, których nie 
mo� na by
o przewidzie�  w chwili zawarcia umowy. 

3. Strony zobowi� zuj�  si�  do natychmiastowego informowania o ka� dej zmianie adresu  
i numeru telefonu. W razie niedope
nienia tego obowi� zku wszelka korespondencja 
dor� czona pod wskazany adres uwa� ana b� dzie za dor� czon� . 

 
§9 

1. Wykonawca udziela Zamawiaj� cemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze nie 
krótszym ni� : 
 1) pojemniki ocynkowane  - 24 miesi� ce, 



 25 

 2) kontenery  - 24 miesi� ce, 
 3) pojemniki i kontenery po odbudowie –  12 miesi� cy. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru ka� dej partii dostaw. 
3. W przypadku wyst� pienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiaj� cy powiadamia Wykonawc�  o powsta
ych wadach, a Wykonawca 
zobowi� zuje si�  w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie d
u� szym ni�  7 dni 
roboczych do ich bezwzgl� dnego i bezp
atnego usuni� cia. 

 
§10 

Nie dopuszcza si�  cedowania praw i obowi� zków wynikaj� cych z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

§11 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz�  umow�  maj�  zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówie�  publicznych. 
2. Spory mog� ce wynikn��  z realizacji umowy rozstrzyga�  b� dzie S� d w
a� ciwy dla 

siedziby Zamawiaj� cego. 
 

§12 
Umow�  sporz� dzono w dwu jednobrzmi� cych egzemplarzach po jednym dla ka� dej ze stron. 
 
Wykonawca                                                                                                         Zamawiaj� cy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


