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CZĘŚĆ I   
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 
Adres: 85-862 Bydgoszcz ul. E. Petersona 22 
POLSKA 
NIP 953-255-97-41, Regon 340378577, BDO 000010322   
tel.: + 48 (52) 522 20 58 
e-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 

www.pronatura.bydgoszcz.pl 
Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa odzieży roboczej, 
materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu 
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 
Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty euro zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 ze zm.). 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.  
1843), w dalszej części niniejszej SIWZ zwanej PZP. 

2.2. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pronatura.bydgoszcz.pl od dnia 
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

2.3. Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja 
wymieniana pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim. 

 

3. Zamówienia o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. 

4. Umowy ramowe i aukcje elektroniczne  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 

5. Oferty wariantowe i częściowe 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. 

6. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: dostawy odbywać się będą sukcesywnie od dnia podpisania umowy 

przez obie strony w okresie 12 miesięcy lub do wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na jej sfinansowanie. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z 

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. 

Czas realizacji pojedynczej dostawy – wskazany w ofercie Wykonawcy, nie może przekroczyć 5 dni 

od dnia  złożenia zamówienia. 

http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
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7. Użyte skróty: 

1) PZP- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz. U z 2019 r., 
poz.  1843 ze zm.) 

2) Rozporządzenie- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) 

 

8. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego 

Wszelkie użyte w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy 
handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, a które mogły pojawić się w SIWZ  i załącznikach do niej, stanowią jedynie przykłady 
zastosowań lub wymagań i należy rozumieć je każdorazowo jak opatrzone dopiskiem „lub 
równoważne”. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

CZĘŚĆ II   
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony 

indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura 

Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

 W przypadku, gdy nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 

postępowanie zostanie unieważnione. 

 Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

 

KOD CPV Nazwa 

18.10.00.00 – 0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 

18.83.00.00 – 6  Obuwie ochronne 

18.83.10.00 – 3  Obuwie ochronne z metalowymi ochraniaczami na palce 

42.92.47.90 – 3 Maski pochłaniające nieprzyjemne zapachy 

18.14.10.00 – 9 Rękawice robocze 

39.51.41.00 – 9  Ręczniki 

35.11.34.40 – 5 Kamizelki odblaskowe 

CZĘŚĆ III   

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia 
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1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 1.2. oraz 
niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP lub z przyczyn, 
wskazanych w pkt. 1.4 niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP. 

 
1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 

2. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

− Wykonawca musi posiadać punkt dystrybucji/magazyn na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, celem zagwarantowania 
możliwie szybkiej wymiany/ zamiany dostarczonych materiałów z asortymentu 
wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za możliwie szybką 
wymianę Zamawiający uważa termin 2-3 dni robocze od chwili zgłoszenia żądania.    
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 

warunku. 
 

− Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie 
musi wykazać się wykonaniem minimum 2 dostaw odzieży roboczej, materiałów bhp 
lub środków ochrony indywidualnej, o wartości dostaw min. 200 000,00 zł każda w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie.  
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. 

 
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą oni łącznie spełniać wskazane 
warunki) 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

1.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.  
1) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz                      

z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego.  

2) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do 
wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą. 

3) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest 
udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
Warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w niniejszej SIWZ. 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, w którym wykonawca polega na 
zdolnościach podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunku zdolności technicznej 
i zawodowej w części obejmującej doświadczenie wykonawcy, wymaganym 
doświadczeniem powinien legitymować się samodzielnie wykonawca lub podmiot trzeci. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania przychodu, wartości 
wykonywanych dostaw, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej należy 
przyjąć średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taki sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu 
wszelkich innych danych finansowych potwierdzających spełnienie warunków SIWZ. 

 
1.4. Podstawy wykluczenia 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu 
w następujących przypadkach spośród określonych w art. 24 ust. 5 PZP: 

1) jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz.U. z 2020r., poz.  814 
ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228.);  

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności-nie dotyczy. 

 

2.   Wykonawcy występujący wspólnie 

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia 

1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się  

o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

2) Warunki z art. 22 ust. 1PZP określone przez Zamawiającego w Cz. III ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ 

mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku zdolności 

technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy co najmniej jeden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien samodzielnie 

legitymować się wymaganym doświadczeniem, natomiast żaden z nich nie może podlegać 
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wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP ani art. 24 ust. 5 PZP w zakresie, w jakim wynika 

to z części III pkt 1.4 niniejszej SIWZ. 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu na jego żądanie stosowne pisemne porozumienie (umowę) 

zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby 

niniejszego postępowania. 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 

3) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

5) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie do 
przedłożenia:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 
b. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, Zamawiający 

wezwie do przedłożenia:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

c. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie do 
przedłożenia: 

 

− Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 



 

 

7 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór wykazu - załącznik 
nr 4); 

− Oświadczenia, że Wykonawca posiada punkt dystrybucji/magazyn na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego czynny co najmniej 5 dni w tygodniu. 

b) W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający wezwie do przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:  

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu 
o którym mowa w art. 22a PZP a na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, 
lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP: 

a. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

d) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których 
mowa w części III.1.4. niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP: 

Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu, na 
zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, o którym mowa w art. 22a PZP, lub 
podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP 
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a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie części III pkt 1.4 
ppkt 1) niniejszej SIWZ 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.  

7) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia. 

8) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP i części III niniejszej SIWZ, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.  

9) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym na 
zasadach wynikających z art. 26 ust. 3a PZP. 

10) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

4. Wykonawcy mający siedzibę zagranicą 
 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III ust. 3: 
a) pkt 5) d) lit. a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 
2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 1 dotyczące terminu wystawienia 
dokumentów stosuje się odpowiednio. 
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CZĘŚĆ  IV   
ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY  I OBLICZENIA CENY 

1. Opis sposobu przygotowania oferty - wymogi formalne 

1.1. Oferta powinna zawierać: 
1) Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ wraz ze 

wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt 2.                   
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w załącznikach do SIWZ, tj. zał. nr 2, 3 i 5 do 

SIWZ.  
3) Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez notariusza) do podpisania 

oferty oraz innych dokumentów związanych z ofertą, o ile prawo do ich podpisywania nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej). 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikało 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
i do zawarcia umowy. 

5) W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę dla udokumentowania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu potencjałem (doświadczenie, zasoby, sytuacja 
finansowa) podmiotów trzecich Zamawiający może zażądać przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osoby udostępniającej ten potencjał lub udzielającej 
pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu trzeciego. 

6) Wymagane zgodnie z niniejszą SIWZ dokumenty, stanowiące oświadczenia, o których mowa 
w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe wymagane niniejszą SIWZ dokumenty, 
o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, o których 
mowa w punkcie poprzedzającym, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie firmy 
podwykonawców (o ile dane podwykonawcy są znane Wykonawcy na etapie składania 
oferty). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
1.2. Postać oferty. 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.    
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3) Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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5) Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być napisane i wypełnione pismem maszynowym, 
komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. 

6) Oferta musi być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej, albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

9) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały, zabezpieczający ofertę przed 
zdekompletowaniem. 

10) Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę. 
Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacji zastrzeżonych nie ujawnia się, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Stosowne zastrzeżenie 
wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione Wykonawca wydziela lub 
oznacza w wybrany przez siebie sposób. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i adres wykonawcy, 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

11) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania będą traktowane jako jawne bez zastrzeżeń.  

12) Opakowanie i oznakowanie ofert  
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
Oferta w postępowaniu pn.   

„Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników 
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 

 
nie otwierać przed godz. 10:15 w dniu 23 listopada 2020 r. 

 
Nr nadany przez Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/56/20 

                        Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania 
koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 
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Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Wszystkie ceny netto określone 
przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom. Ewentualne zmiany wynagrodzenia 
przewidziano w części XII SIWZ.  

3) Wykonawca, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto (bez VAT). Wykonawca, który ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto oraz brutto 
(zawierającą VAT).  

4) W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), do ceny netto oferowanej przez 
takiego Wykonawcę, na etapie oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy podatek od 
towarów i usług zgodnie z art. 91. ust. 3a PZP. 

5) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

6) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych. 
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
CZĘŚĆ V 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Wysokość wadium 

 

Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 10.000,00 PLN  

 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. 
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 359). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej aniżeli pieniądz dokumenty te 
muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), a w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – wszystkich współwykonawców lub lidera 
konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu 
współwykonawców, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
c) kwotę gwarancji; 
d) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą; 
e) określenie, że gwarancja podlega prawu polskiemu 
f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie iż: 

− Wykonawca, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach 
określonych w ofercie, lub 

− Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, lub 
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− zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
lub 

− Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 
PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej  

 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego prowadzony w PKO Bank Polski S.A. o numerze:  
58 1020 1462 0000 7702 0237 2456  

2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być 
umieszczony tytuł: „Wadium na przetarg nr ref. MKUO ProNatura ZP/NO/56/20” 

3) Wadium wnoszone w innych niż w pieniądzu, a dopuszczalnych przez Zamawiającego 
formach należy złożyć w oryginale w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania 
Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, a do oferty należy 
dołączyć kopię wadium.  

4) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Zamawiający odpowiednio 
zabezpieczy, w związku z tym złożony przez Wykonawcę dokument gwarancji lub poręczenia 
nie może być złączony z ofertą w sposób trwały. 
 

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy środki te zostaną zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

5. Zwrot wadium. 

1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, według zasad określonych w art. 46 PZP. 

2) Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
zwrócone po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymaga 
jego wniesienia). 

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
6. Zatrzymanie wadium. 

1) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
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2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 
CZĘŚĆ  VI  

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                     
z Wykonawcami.  

1) Korespondencję w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują wzajemnie                
w jednej z następujących form: pisemnej lub pocztą elektroniczną w języku polskim. Nie dotyczy 
to złożenia ani wycofania oferty oraz dokumentów, o których mowa w części III.3 SIWZ, które 
powinny zostać przedłożone w wymaganym terminie w formie pisemnej. 

2) Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.  

3) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed 
upływem odpowiednich terminów. 

4) Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego  
w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.  

5) Dane kontaktowe: 
tel.: (+48 52) 522 20 58 
e-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl 
adres do korespondencji: 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22; 

6) Dla korespondencji Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza 
dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

-  sprawy proceduralne  
Grzegorz Pieszczyński 
Monika Niegoda 

- sprawy merytoryczne (dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji) 
 Jacek Skubiszak 
Tomasz Tadrzak 
 

3. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień. 
1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

3) Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania źródeł 
zapytania wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz umieści je na własnej stronie 
internetowej.  

4. Modyfikacja treści SIWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom którym Zamawiający przekazał 
niniejszą SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej.  
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2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, kierując się zasadą określoną w art. 38 ust. 6 
PZP. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz udostępnia tę informację na własnej 
stronie internetowej.  

4) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany  
w art. 38 ust. 4a PZP oraz, jeśli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie 
z art.12a PZP. 

5. Zebranie Wykonawców 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający odpowie na pytania dotyczące treści SIWZ  
w sposób zgodny z art. 38 PZP z wyłączeniem zastosowania art. 38 ust. 3 PZP. 
 

6. Wizja lokalna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 
 

CZĘŚĆ VII 
INFORMACJA O SKŁADANIU  I OTWARCIU OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert 

1) Oferty należy złożyć w biurze Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petresona 22 do dnia 
23 listopada 2020 r. do godz. 10:00 
UWAGA! Zamawiający urzęduje w dni powszednie w godz. 7:30-15:30. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za przekazanie oferty w godzinach innych aniżeli wskazane jako 
czas pracy Zamawiającego oraz w miejscu innym niż wyżej wskazane. 

2) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne 
pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do miejsca wskazanego w pkt. 1  
w wymaganym terminie. 

3) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne. 
4) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. 

Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty. 
5) W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na 
wniesienie odwołania. 

2. Związanie ofertą. 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) Zamawiający może, na 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. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, jeżeli 
było wymagane. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy 
(Wykonawców), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  

 
3. Miejsce i termin otwarcia ofert 
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1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 10:15 w biurze 
Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22. 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  

3) Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia 
okresu gwarancji, itp. zgodnie z wymogami art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe informacje zostaną 
odnotowane w protokole postępowania przetargowego. Niezwłocznie po otwarciu ofert 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 
5 PZP. 

4) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.  

 
CZĘŚĆ VIII   

KRYTERIA WYBORU OFERT.  OCENA OFERT 

 
1. Kryteria wyboru ofert 
 
1.1.        Kryteria wyboru oferty - za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska  najwyższą 

ilość punktów. 
 
 

lp. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 
Maksymalna punktacja 

1 Cena (C) 85 % 85 punktów 

2 Czas realizacji (T)  15 % 15 punktów 

 
1)      Oferowana cena – 85 % = 85 punktów.  
 
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma 

wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:  
 
 

 
 
Gdzie: 
 
Ci (C)  - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto 
Ci – cena zaoferowana przez Wykonawcę 
Cmin – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Max (C) – 85 punktów 
 
2)      Czas realizacji - 15 % =  15 punktów 
 
Kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia. 
 
W powyższym kryterium oceniany będzie zaproponowany termin dostawy przedmiotu zamówienia, 
wg następujących kryteriów, w zależności od zaproponowanego terminu dostawy liczonego od dnia 
złożenia zamówienia, nie dłuższego niż 5 dni:  
 
 

).()( min CMax
C

C
CC

i

i =
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a) do 2 dni  – 15 punktów  
b) do 3 dni  –  10 punktów 
c) do 4 dni  –    5 punktów,  
d) do 5 dni  –    0 punktów, 
e) w  czasie powyżej 5 dni - oferta niezgodna z SIWZ podlegająca odrzuceniu 

 
Punktacja będzie liczona według powyższych kryteriów. 

 
Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w obu kryteriach, na 
zasadach jak w pkt. 1 i 2 powyżej. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom  określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość punktów. 

 
UWAGA!  Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia 
oferty. 
Stosownie do art. 91 ust. 4 PZP, jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem,                                    
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty 
dodatkowe w takiej samej cenie. 
 
3) Sposób oceny ofert. 

Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SIWZ wymagań.  
Następnie dokona kwalifikacji Wykonawców do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie 
zamówienia i kwalifikacji ofert do odrzucenia.  
Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę 
najkorzystniejszą.  
 

4) Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty. 
1) Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ pod warunkiem, że nie powodują 

one istotnych zmian w treści oferty. 
2) O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 
3) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Cz. VIII ust. 3 pkt. 1c) SIWZ Zamawiający taką 
ofertę odrzuci. 

 
5) Ocena ofert a badanie warunków udziału w postępowaniu (art. 24aa PZP) 

Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, jeżeli wykonawca, o którym mowa 
powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
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udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

CZĘŚĆ IX 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
 

1. Wzór umowy, w tym informacje odnośnie możliwości dokonywania jej zmian, zawarte są w 
załączniku nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

CZĘŚĆ X 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY 
 

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1 zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu 
zawarcia umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający nie powtarza 
przetargu, lecz wybiera najkorzystniejszą (kolejną z najwyższą liczbą punktów)  spośród 
pozostałych ofert – bez przeprowadzania ponownej analizy, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 PZP. Do wykonawcy, który złożył ofertę,                 
o której mowa powyżej, postanowienia części III pkt. 3 ppkt. 5 niniejszej SIWZ stosuje się 
odpowiednio (art. 24aa ust. 2 PZP). 
 

CZĘŚĆ  XI 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU  

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Wykonawcom, 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 PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego 

przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 

5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 182 PZP. 
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału VI PZP. 
7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
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8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi. 

 
CZĘŚĆ XII 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku z prowadzonym 
postepowaniem (w tym w treści ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na 
żądanie Zamawiającego, wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych 
umów, wniesionych środków ochrony prawnej itp.) jest Międzygminny Kompleks 
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22; 

2) pracownikiem właściwym ds. ochrony danych osobowych w Międzygminnym Kompleksie 
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. jest osoba  dostępna pod adresem: 
arnold.partner@gmail.com. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawę odzieży 
roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników 
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w 
Bydgoszczy”, nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/56/20,  prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz ewentualnie organy rozpatrujące środki ochrony 
prawnej wniesione w toku postępowania i uczestnicy postępowań wywołanych ich 
wniesieniem;    

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz 
w odpowiednim zakresie- okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili 
przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ;  
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.  

10) Zgodnie z art. 8a ust. 2-4: 
a) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu. 

b) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP 

c) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu; 

11) w myśl art. 96 ust. 3a i 3b PZP zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 PZP, ma 
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5, stosuje się 
odpowiednio. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie 
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 
zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

12) zgodnie z art. art. 97 
a) ust. 1a  PZP w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 1b. 

b) ust. 1b Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 

2. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących 
bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, 
współpracowników , podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, 
osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca 
zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 
RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez 
Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu według wzoru 
określonego w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ, pod rygorem odpowiedzialności 
odszkodowawczej wobec Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Sprawy nieuregulowane SIWZ. 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz 
obowiązujące przepisy wykonawcze. 

2.  Załącznikami do SIWZ są następujące wzory i dokumenty: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2 wraz z formularzem cenowym 

3. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / spełnieniu warunków udziału                           
w postępowaniu - załącznik nr 3  

4. Wykaz dostaw – załącznik nr 4 

5. 
Wzór oświadczenia Wykonawcy odnośnie wypełnienia obowiązku informacyjnego                          
z zakresu art. 13 i 14 RODO – załącznik nr 5 

6. Wzór umowy – załącznik nr 6 
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Załącznik nr 1  do SIWZ 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

UWAGA 
 
Wszelkie użyte w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje 
techniczne, w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe które mogły pojawić się w SIWZ 
i załącznikach do niej, stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy rozumieć je 
jak nazwy własne lub normy z dopiskiem – „lub równoważne”. 
Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostaw spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony 

indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura 

Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w następującym asortymencie (wskazane ilości stanowią jedynie wartości 

szacunkowe, Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówień w żadnej konkretnej ilości, a 

Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze). 

l.p. 

Asortyment Opis produktu Norma 

1 KURTKA OCIEPLANA 

Kurtka ocieplana, lekka, w dużym stopniu "oddychająca", 
wodoodporna z zaleceniem - dobrze widoczna w 
trudnych warunkach (z pasami odblaskowymi).  
Kaptur chowany w kołnierzu lub odpinany.  
Powinna zawierać minimum cztery kieszenie oraz kieszeń 
wewnętrzną.  
Kurtka powinna być wygodna i nie krępująca ruchów 
podczas wykonywania pracy.  
Powinna posiadać wszystkie szwy wodoodporne, 
ściągacz u dołu kurtki.  
Skład:  poliester /bawełna.  
Wyrób ma spełniać wymagania norm:  
EN 13688, EN343, EN 342 (ewentualnie EN 14058). 
Kolory: priorytetowo zielony, dopuszczalny jest kolor 
granatowy, czarny lub mieszany z przewagą koloru 
zielonego, granatowego lub czarnego.  
Rozmiar męski i damski: S - XXXL. 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" w przedniej 
lewej, górnej części. 

EN 13688,  
EN343,  
EN 342  

(ewentualnie EN 14058)  
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2 

KURTKA OSTRZEGAWCZA 
TYPU 5W1 Z DOPINANYM 
OCIEPLACZEM 
POLAROWYM 

Kurtka ocieplana ostrzegawcza wodoodporna, 
plamoodporna.  
Ma posiadać dwie szerokie kieszenie boczne oraz kilka 
innych kieszenie wewnętrznych (łącznie ok. 7  kieszeni w 
poszczególnych elementach składowych, w tym kieszeń 
na telefon komórkowy. 
Kurtka ma posiadać składany kaptur.  
Szwy mają być taśmowane chroniące przed 
przemoknięciem.  
Zapinana na zamek kostkowy dwustronny, kryty plisą 
zapinaną na zatrzaski.  
Kurtka ma składać się z 5 elementów składowych:  
1. kurtka zewnętrzna,  
2. kurtka wewnętrzna (bezrękawnik z odpinanymi 
rękawami polarowymi,  
3. kurtka zewnętrzna z kurtką wewnętrzną,  
4. kurtka zewnętrzna z bezrękawnikiem,   
5. bezrękawnik- ocieplacz). 
Ma posiadać regulowane mankiety (rzepem).  
Taśmy odblaskowe: po dwie wokół rękawów, po dwie 
wokół kurtki, po dwie pionowe z przodu i z tyłu łączące 
się z taśmą poziomą. 
Skład: Tkania wierzchnia poliester 100% o splocie typu 
oxford wykończony plamoodpornie, powleczony 
poliuretanem o gramaturze 190 g/m2; podszewka kurtki 
zewnętrznej 100% poliester siatka o gramaturze 60 
g/m2; podszewka kurtki wewnętrznej  100% polar  
poliestrowy o gramaturze 280 g/m2.  
Kolor: żółto-granatowy.  Rozmiar: XS - XXXL 
Certyfikowana zgodnie z: 
EN 342,EN ISO 20471 klasa 3, EN 343 klasa 3:1 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" w przedniej 
lewej, górnej części. 

 EN ISO 20471 
EN 343 
EN 342 

3 BLUZA POLAROWA  

Bluza polarowa na zamek błyskawiczny.  
Musi posiadać dwie zapinane kieszenie boczne.  
Skład: niemechacący się poliester o gramaturze 280-320 
g/m2.  
Bluza ma mieć krój typu slim (nie szeroki) - dopasowana 
do talii i wąskie rękawy.  
Kolor ciemny (ciemnozielony, granatowy,  czarny) 
Rozmiar damski i męski: S - XXL 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" w przedniej 
lewej, górnej części. 

EN 14058 

4 
BEZRĘKAWNIK 
OCIEPLANY 

Bezrękawnik ocieplany - ocieplacz z licznymi kieszeniami 
oraz z pasami odblaskowymi.  
Skład: Poliester 65%, bawełna 35%. 
Gramatura pow. 180g/m2. Liczne kieszenie.  
Rozmiar: S - XXL, wypełnienie - bawełna 100% 
Kolor: ciemnozielony.  
Rozmiar: S – XXL  
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" na kieszeni lub 
nad kieszenią lewą górną. 

EN 13688 

5 

UBRANIE ROBOCZE 
(BLUZA + SPODNIE 
OGRODNICZKI) 
 

Bluza 
Zapięcie: zapinana na guziki, kryte listwą, 
Kieszenie: dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinaną na 
rzep, brak kieszeni bocznych, kieszonka na długopis,  
Rękawy / mankiet: mankiety przy rękawach zapinane na 
guzik, 

EN 13688 
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Materiał / szwy: duża ilość ryglówek w miejscach 
szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy, 
szyte widoczną, mocną nicią, wykonana z wysokiej 
jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym 
praniu stabilność kolorów i rozmiarów. 
Materiał / budowa: transpiratory powietrza, posiada 
zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów, 
na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie 
odstaje i zabezpiecza przed wiatrem.  
Kolor zielony.  
Ubranie zgodne z EN 13688.  
Rozmiar: S - XXXL 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" na kieszeni lub 
nad kieszenią lewą górną. 
Spodnie ogrodniczki o regulowanej długości.   
Wykonane z tkaniny o gramaturze min. 290g/m2 o 
składzie 65% poliester i 35% bawełna.  
Szycie: możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików 
oraz gumki, w tylnej części spodni, długie, szerokie 
regulowane szelki, wewnętrzna kieszeń na dokumenty 
zapinana na zamek, dwie wzmocnione boczne kieszenie, 
kieszeń wzmocniona zapinana na rzepy, kieszeń na 
komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę, 
szlufka na młotek, podwójne szwy, szyte widoczną nicią, 
wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia 
po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, 
duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych 
na rozprucie. 
Kolor zielony.  
Ubranie zgodne z EN 13688. 
Rozmiar: S - XXXL 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" w przedniej 
części spodni (na kieszeni, na tułowiu) 

6 SPODNIE OGRODNICZKI 

Spodnie ogrodniczki (damskie i męskie) o regulowanej 
długości.   
Wykonane z tkaniny o gramaturze min. 290g/m2 o 
składzie 65% poliester i 35% bawełna.  
Szycie: możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików 
oraz gumki, w tylnej części spodni, długie, szerokie 
regulowane szelki, wewnętrzna kieszeń na dokumenty 
zapinana na zamek, dwie wzmocnione boczne kieszenie, 
kieszeń wzmocniona zapinana na rzepy, kieszeń na 
komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę, 
szlufka na młotek, podwójne szwy, szyte widoczną nicią, 
wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia 
po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, 
duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych 
na rozprucie.  
Kolor zielony.  
Ubranie zgodne z EN 13688.  
Rozmiar: S – XXXL  
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" w przedniej 
części spodni (na kieszeni, na tułowiu) 

EN 13688 
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7 SPODNIE DO PASA 

Spodnie do pasa (damskie i męskie) o regulowanej 
długości.   
Wykonane z tkaniny o gramaturze min. 290g/m2 o 
składzie 65% poliester i 35% bawełna.  
Szycie: możliwość regulacji w pasie za pomocą gumki, 
szlufki na pasek, duża ilość ryglówek w miejscach 
szczególnie narażonych na rozprucie, kieszeń w tylnej 
części spodni, kieszeń na miarkę, szlufka na młotek, dwie 
kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie, podwójne 
szyty, szyte widoczną mocna nicią.   
Wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia 
po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów.  
Kolor zielony.  
Ubranie zgodne z EN 13688.  
Rozmiar: S - XXXL 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura"  na prawej 
bocznej kieszeni. 

EN 13688 

8 
BLUZA  Z PASAMI 
ODBLASKOWYMI 

Bluza z pasami odblaskowymi. 
Szycie: zapinana na guziki, kryte listwą, 
Kieszenie: dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinaną na 
rzep, dwie kieszenie boczne, kieszonka na długopis,  
Rękawy / mankiet: mankiety przy rękawach zapinane na 
guzik,  duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie 
narażonych na rozprucie, podwójne szwy, szyte 
widoczną, mocną nicią, wykonana z wysokiej jakości 
materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu 
stabilność kolorów i rozmiarów. 
Materiał / budowa: podwójne taśmy odblaskowe o 
właściwościach odblaskowych umieszczone na rękawach 
i wokół bluzy, transpiratory powietrza, posiada zaszewki 
na plecach zwiększające swobodę ruchów, na dole bluzy 
gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i 
zabezpiecza przed wiatrem. Elementy odblaskowe: 
podwójne taśmy odblaskowe. 
Kolor zielony.  
Ubranie zgodne z EN 13688. 
Rozmiar: S - XXXL 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" na kieszeni lub 
nad kieszenią lewą górną. 

EN 13688 

9 
SPODNIE OGRODNICZKI Z 
PASAMI ODBLASKOWYMI 

Spodnie ogrodniczki z pasami odblaskowymi o 
regulowanej długości.   
Wykonane z tkaniny o gramaturze min. 290g/m2 o 
składzie 65% poliester i 35% bawełna.  
Szycie: możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików 
oraz gumki, w tylnej części spodni, długie, szerokie 
regulowane szelki, wewnętrzna kieszeń na dokumenty 
zapinana na zamek, dwie wzmocnione boczne kieszenie, 
kieszeń wzmocniona zapinana na rzepy, kieszeń na 
komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę, 
szlufka na młotek, podwójne szwy, szyte widoczną nicią, 
wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia 
po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, 
duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych 
na rozprucie. 
Elementy odblaskowe: po dwie  taśmy odblaskowe 
wokół nogawek. 
Kolor zielony.  
Ubranie zgodne z EN 13688.  

EN 13688 
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Rozmiar: S - XXXL 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" w przedniej 
części spodni (na kieszeni, na tułowiu) 

10 
SPODNIE DO PASA Z 
PASAMI ODBLASKOWYMI 

Spodnie do pasa z pasami odblaskowymi.  
Wykonane z tkaniny o gramaturze min. 290g/m2 o 
składzie 65% poliester i 35% bawełna.   
Szycie: możliwość regulacji w pasie dzięki gumce, szlufki 
na pasek, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie 
narażonych na rozprucie, kieszenie: kieszeń w tylnej 
części spodni, kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na 
młotek, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie, 
podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, wykonane 
z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po 
wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, 
duża ilość  ryglówek w miejscach szczególnie narażonych 
na rozprucie. 
Elementy odblaskowe:  po dwie  taśmy odblaskowe 
wokół nogawek. 
Kolor zielony.  
Ubranie zgodne z EN 13688.  
Rozmiar: S - XXXL 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura"  na lewej, 
górnej, bocznej kieszeni. 

EN 13688 

11 BLUZA 

Bluza (kurtka robocza) wykonana z mocnej i trwałej 
tkaniny, zapinana na wygodny zamek błyskawiczny 
dodatkowo zakryty klapą zapinaną na napy co zapewnia 
dodatkową ochronę przed chłodem.  
Posiadająca dwie kieszenie na piersi, jedną zapinaną na 
zamek, przestronne kieszenie boczne także zamykane. 
Bluza ma posiadać na barku delikatne elementy 
odblaskowe zwiększające widoczność użytkownika. 
Mankiety mają być z dopasowaniem napami.  
Szycie: podwójne szwy i mocna tkanina zwiększa 
wytrzymałość kurtki, odblaskowa lamówka dla lepszej 
widoczności.  
Materiał Kingsmill 300 65% poliester. 53% bawełna.  
Kolor: czarny/grafitowy (górna część na tułowiu czarna, 
dolna część na tułowiu grafitowa). 
Rozmiary: S-3XLWzór bluzy ma być dopasowany do stylu 
spodni do pasa opisanych pozycję niżej.  
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" na kieszeni lub 
nad kieszenią lewą górną. 

EN 13688 

12 SPODNIE OGRODNICZKI 

Spodnie ogrodniczki  
Materiał: wykonane z wysokogatunkowej elanobawełny 
TEXO Cotton Rich - 60% bawełna, 40% poliester, 
gramatura tkaniny: 245 g/m². 
Mają posiadać multifunkcionalne kieszenie, na kolanach 
dodatkowe wzmocnienie z możliwością włożenia 
nakolanników, regulację długości nogawek przy pomocy 
rzepów, liczne kieszenie na narzędzia i rzeczy osobiste 
oraz elastyczne wykończenia zapewniające dodatkowy 
komfort 
Kolor: czarny 
Rozmiar:  S-3XL 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura"na przedniej 
kieszeni. 

EN 13688 
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13 SPODNIE DO PASA 

Spodnie do pasa wykonane z mocnej i trwałej tkaniny o 
skośnym splocie odporne na odbarwienia i na  ścieranie, 
mają mieć dodatkowo potrójne szwy oraz liczne 
kieszenie. 
Bardzo trwała tkanina o skośnym splocie odporna na 
odbarwienia.  
Mają posiadać wiele (15) obszernych kieszeni, w tym 
kieszenie kaburowe na narzędzia. Obszerna kieszeń z tyłu 
zapinana na zamek błyskawiczny, kieszenie na 
nakolanniki. 
Materiał: Poliester Oxford odporny na przetarcie. 
Wzmocnione przeszycie w miejscach naprężenia 
Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres 
użytkowania 
Materiał zewnętrzny Kingsmill: 65% poliester 35% 
bawełna 
Kolor:  
1) grafitowy/czarny (czarny pasek ze szlufkami) oraz  
2) czarne/grafitowy (grafitowy pasek ze szlufkami) 
Rozmiary: S-3XL 
Kontrastowa tkanina: 100% poliester 600D 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" np. na lewej 
nogawce. 

EN 13688 

14 
SPODNIE DO PASA 
(NADZÓR) 

Spodnie do pasa (nadzór) spodnie bojówki  
Dwie naszyte kieszenie tylne, 6 obszernych kieszeni, 
zapięcie na rzep ułatwia dostęp, wzmocnione przeszycie 
w miejscach naprężenia, trwała tkanina poliestrowo-
bawełniana o najwyższych parametrach zapewnia 
długotrwały komfort w pracy. 
Materiał zewnętrzny: KIngsmill 245g 65% polester, 35% 
bawełna 
Kolor: czarny i szary 
Rozmiary: S-2XL 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" np. na lewej 
nogawce. 

EN 13688 

15 
SPODNIE OGRODNICZKI, 
OCIEPLANE 
OSTRZEGAWCZE 

Spodnie ocieplane ostrzegawcze S489 – spodnie 
ogrodniczki ocieplane ostrzegawcze, wodoodporne.  
Mają posiadać po 2 taśmy odblaskowe wokół nogawek i 
jedną taśmę odblaskową wokół pasa.  
Szwy taśmowane chroniące przed przemoknięciem.  
Mają posiadać 6 obszernych kieszeni, w tym naszywaną 
kieszeń tylną, podwójną kieszeń na linijkę. 
 Na nogawkach zamki błyskawiczne na wysokości kostek 
dla łatwiejszego dopasowania na buty.  
Szelki z regulowanymi taśmami; szybko rozpinająca się 
klamrę.  
Tkania wierzchnia poliester 100% o splocie typu oxford 
wykończony plamoodpornie, powleczony poliuretanem o 
gramaturze 190g/m2; podszewka 100% poliester o 
gramaturze 60g/m2; ocieplina pikowana 100% poliester 
o gramaturze 170g/m2.  
Kolor: żółto-granatowy.  
Rozmiary od S (76cm pas) do 3XL (120cm pas). 
Certyfikowane zgodnie z:  
EN 342 (0.446m².K/W (B), X,2,2); EN ISO 20471 Class 2; 
Certyfikowano na zgodność z EN ISO 20471 

EN ISO 20471 
EN 342  
EN 343 
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Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura" w przedniej 
części spodni (na kieszonce) lub na bocznej części 
nogawki. 

16 
SPODNIE DO PASA 
OCIEPLANE Z PASAMI 
ODBLASKOWYMI 

Spodnie ocieplane do pasa z pasami odblaskowymi. 
Materiał: poliester 65% / bawełna 35%, gramatura 290 
g/m2Podszewka 100% poliester. Ocieplina: poliester 
100%, gramatura 120 g/m2 
Szycie: regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej, 
rozporek zapinany na zamek, dwie wzmocnione kieszenie 
boczne, jedna kieszeń w tylnej części spodni, boczna 
kieszeń na miarkę, długopisy, szlufka na młotek, duża 
ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na 
rozprucie, podwójne szwy, szyte mocną widoczna nicią. 
Elementy odblaskowe: po dwie  taśmy odblaskowe 
wokół nogawek.  
Kolor zielony i szary.  
Ubranie zgodne z EN 13688.  
Rozmiar: S – XXXL. Dodatkowo - Logo firmowe 
"ProNatura"  np. na lewej, kieszeni. 

EN 13688  
EN 342 

17 
UBRANIE ROBOCZE 
TRUDNOPALNE (BLUZA + 
SPODNIE OGRODNICZKI) 

Ubranie robocze trudnopalne (bluza + spodnie 
ogrodniczki) trudnopalne, antyelektrostatyczne  (dla 
spawacza). 
Zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na rzepy, 
podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na rzep dwie 
kieszenie piersiowe, kryte szerokimi patkami -rękawy 
wykończone mankietami z gumą, dół bluzy wykończony 
obrębem bardzo wysoka wytrzymałość na pranie. 
Rozmiar:  M do XXL,  
Tkanina dobrej jakości, trudnopalna. 
Skład materiału:  Gramatura: minimum 320g/m2 
Kolor: ciemny 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura"  na bluzie i 
spodniach 

EN ISO 11611 
EN ISO 11612 

18 KOSZULA FLANELOWA 
Koszula flanelowa  
Skład: 100% bawełna, gramatura min. 130g/m2  
Kolor - zielony 

EN 13688 

19 KOSZULKA T-SHIRT 

Koszulka T-shirt 
Skład: 100% bawełna. 
Gramatura min. 150g/m2  
Kolor - zielony, szary, czarny 
Dodatkowo -  Logo firmowe  "ProNatura" w przedniej 
lewej, górnej części koszulki 

EN 13688 

20 KOSZULKA POLO 

Koszulka polo. Lekka koszulka polo, bardzo dobrze 
oddychająca i łatwa w użytkowaniu. Wykonana ze 100% 
poliestru aby zapewnić jeszcze więcej komfortu i 
swobody ruchu we wszystkich warunkach pracy. 
Materiał: 100% Poliester 150g 
Kolor: Czarny 
Rozmiar: S-XXXL 
Dodatkowo - białe Logo firmowe "ProNatura".  

EN 13688 

21 
FARTUCH 
LABORATORYJNY 

Fartuch zapinany na napy 
Tkanina: elanobawełna. 
Skład: bawełna, poliester,  
Gramatura tkaniny: min 180 g/m2  
Kolor: Biały 
Rozmiar: S-XXL  
Dodatkowo -  Logo firmowe  "ProNatura" w przedniej, 
górnej części. 

EN 13688 
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22 

FARTUCH Z KRÓTKIM 
RĘKAWEM 
(PRZY PRACACH 
ZWIĄZANYCH ZE 
SPRZĄTANIEM 
POMIESZCZEŃ) 

Fartuszek damski z krótkim rękawkiem, długość do kolan, 
zapinany na napy lub guziki. 
Skład poliester. 
Kolor zielony. 
Rozmiar: S-XXXL 
Dodatkowo -  Logo firmowe  "ProNatura" w przedniej,  
górnej części. 

EN 13688 

23 
TRZEWIKI ZIMOWE Z 
PODNOSKIEM KL. S3 

Trzewiki za kostkę ochronne, wiązane 
Podnosek: kompozytowy wytrzymały na uderzenia z 
energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN.  
Wkładka antyprzebiciowa: kevlarowa, zabezpieczająca 
stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N.  
Wierzchnia część buta: skóra dwoinowa o grubości 1,6-
1,8 mm,  o podwyższonej wodoodporności.  
Wyściółka: zapobiegająca otarciom, z przewiewnej 
tkaniny, wchłaniająca pot.  
Podeszwa: PU/PU, o podwójnej gęstości.  
Właściwości podeszwy:  olejoodporna, odporna na 
węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii 
pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRC.  
Wkładka: wymienna.  
Wierzchnia część obuwia w kolorze: czarny.  
Kolor nici: biały.  
Rozmiary 40-47;  
obuwie certyfikowane zgodnie z EN ISO 20345 S3. 

EN ISO 20345 

24 
TRZEWIKI ZIMOWE Z 
PODNOSKIEM KL. S3 

Trzewiki za kostkę ochronne, wiązane, ocieplane. 
Podnosek: kompozytowy wytrzymały na uderzenia z 
energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN. Wkładka 
antyprzebiciowa: kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed 
przekłuciem o nacisku 1100N.  
Wierzchnia część buta: skóra dwoinowa o grubości 1,6-
1,8 mm o podwyższonej wodoodporności.  
Wyściółka: ze sztucznego futra, zapobiegająca otarciom, 
z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot.  
Podeszwa: PU/PU, o podwójnej gęstości.  
Właściwości podeszwy: olejoodporna, odporna na 
węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii 
pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRC.  
Wkładka: wymienna.  
Wierzchnia część obuwia w kolorze: czarny.  
Kolor nici: biały.  
Rozmiary 37-47;  
obuwie certyfikowane zgodnie z EN ISO 20345 S3.  
W przypadku braku rozmiaru (obuwie damskie ok. 25 
par) zapewnić należy obuwie wygodne o podobnych 
właściwościach jakościowych. 

EN ISO 20345 

25 
PÓŁBUTY Z PODNOSKIEM 
KL. S3 

Półbuty ochronne, wiązane.  
Podnosek: kompozytowy wytrzymały na uderzenia z 
energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN.  
Wkładka antyprzebiciowa: kevlarowa, zabezpieczająca 
stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N.  
Wierzchnia część buta: skóra dwoinowa o grubości 1,6 - 
1,8 mm, o podwyższonej wodoodporności, zapewnia 
odporność na absorpcję wody przez czas 60 min. 
Wyściółka: higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, 
wchłaniająca pot.  
Podeszwa: PU/PU, o podwójnej gęstości.  

EN ISO 20345 
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Właściwości podeszwy: odporna na węglowodory, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, absorpcja energii 
pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRC.  
Wkładka: wymienna.  
Język: miękki.  
Wierzchnia część obuwia w kolorze: czarny.  
Kolor nici: biały.  
Dodatki: wyżej nalany podnosek - idealny dla brukarzy, 
elementy odblaskowe.   
Rozmiary 37-47;  
obuwie certyfikowane zgodnie z EN ISO 20345 S3. 
W przypadku braku rozmiaru (obuwie damskie ok. 25 
par) zapewnić należy obuwie wygodne o podobnych 
właściwościach jakościowych. 

26 

OBUWIE 
PROFILAKTYCZNE 
(PRZY PRACACH 
ZWIĄZANYCH ZE 
SPRZĄTANIEM 
POMIESZCZEŃ 
BIUROWYCH) 

Obuwie damskie z paskiem skórzanym, na koturnie z 
profilem ortopedycznym, cholewką skórzaną oraz 
podeszwą przeciwpoślizgową odporną na oleje, tłuszcze 
roślinne i zwierzęce.  
Cholewka musi posiadać regulację tęgości.  
Materiał: skóra. Kolor czarny (ewentualnie biały). 
Rozmiar: 36 - 41. 

EN 20347 

27 OBUWIE LEKKIE 

Sandał lekki bez podnoska, skórzany, głównie do pracy w 
pomieszczeniu ogrzewanym w sterowni procesu -  dla 
operatorów procesu. 
Rozmiary: 37-47 

 

28 CZAPKA LETNIA 
Czapka letnia z daszkiem, z regulacją.  
Skład: bawełna. Kolor: zielony. 
Dodatkowo -  Logo firmowe w przedniej części. 

EN 13688 

29 
KOMINIARKA Z JEDNYM 
OTWOREM, POD HEŁM 

Kominiarka (cieńsza) z jednym otworem, w tym do 
noszenia pod hełm ochronny, czarna, materiał: bawełna 
Kolor: czarny 

EN 13688 

30 CZAPKA ZIMOWA 

Czapka zimowa. Skład: 100% akryl.  
Gramatura: pow.  120 g/m2.  
Wywijana - możliwość regulować jej długości. 
Kolor: czarny lub ciemno-zielony 

EN 13688 

31 
KAMIZELKA 
OSTRZEGAWCZA 

Kamizelka ostrzegawcza.  
Ma posiadać liczne kieszenie (7 kieszeni), ukrytą kieszeń 
na telefon, podwójny, zaczep na ID, zaczep na radio, ma 
być zapinana na zamek błyskawiczny. 
Materiał: 100% poliestru 125 g 
Kolor: żółty, 
Rozmiary: XS - 4XL. 
Zgodność z normą EN 20471 KLASA 2 
Dodatkowo -  Logo firmowe "ProNatura" w przedniej, 
górnej części w kolorze widocznym np. ciemnozielonym. 

EN ISO 20471 

32 

CZAPKA LETNIA Z 
WKŁADKĄ PRZECIW 
URAZOWĄ 
(ANTYSKALPOWA) 

Czapka antyskalpowa, ochronna , priorytetowo - z 
krótkim daszkiem, mająca za zadanie chronić głowę 
użytkownika przed uderzeniami w miejscach, gdzie 
zagrożenie jest względnie niewielkie. 
Musi posiadać Certyfikat CE zgodnie z EN812.  
Regulacja obwodu głowy. 
Materiał: bawełna. Kolor: priorytetowo - ciemnozielony, 
ewentualnie czarny, ciemnoszary lub granatowy.  
Dodatkowo -  Logo firmowe "ProNatura" w przedniej, 
górnej części w kolorze widocznym 

EN 812 

33 HEŁM OCHRONNY 

Hełm ochronny  wykonany z ABS, poliwęglanu, więźba 
sześciopunktowa, wyposażony w pokrętło do regulacji 
rozmiarów w zakresie 56-63 cm, z napotnikiem, paskiem 

EN 50365 
EN 397 

EN 1661 B 9  
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podbródkowym oraz z wizjerką, z możliwością 
wmontowania ochronników słuchu, posiadający pasek 
podbródkowy. Daszek lekko wydłużony (dłuższy niż przy 
pracach alpinistycznych), CE CAT III 
Kolor: biały, żółty, czerwony. 
Dodatkowo -  Logo firmowe "ProNatura" w przedniej, 
górnej części w kolorze widocznym 

34 
OCHRONNIKI SŁUCHU 
(NA GŁOWĘ) 

Klasyczne ochronniki słuchu.  
Musi posiadać regulację ustawienia pałąka oraz miękkie 
poduszki wypełnione pianką tłumiącą hałas. 

EN 352-1 

35 
ZATYCZKI DO USZU 
(PIANKOWE) 

Zatyczki do uszu z pianki PU ze sznurkiem EN 352-2 

36 
OCHRONNIKI SŁUCHU 
(WPINANE DO HEŁMU) 

Ochronniki ochronne kompatybilne z hełmem.  
Możliwość noszenia w pozycji odchylonej.  
Wypełniająca czasze pianka zapewnia tłumienie SNR 
29dB. 

EN 352-3 

37 OKULARY OCHRONNE 

Okulary ochronne z szerokim polem widzenia.  
Muszą posiadać odporną na zarysowania powierzchnię 
ora trwałe oprawki.  
Przezroczyste szybki.  
Certyfikowane zgodnie z normą EN 166 FT 

EN 166 FT 

38 GOOGLE OCHRONNE 

Gogle ochronne o niskoprofilowej konstrukcji, z 
regulowaną elastyczną taśmą na głowę oraz opcjonalną 
wkładką korekcyjną, z nieparującą powłoką Scotchgard™ 
Anti-Fog, soczewki 1 klasy optycznej.  
Powłoka Anti-Fog doskonale chroni soczewki przed 
zaparowaniem i zarysowaniem dodatkowo też zapewnia 
odporność na zarysowania, spełniając przy tym 
wymagania normy EN166 dotyczące oznaczeń K i N. 
Kompatybilne - dopasowane do posiadanych półmasek 
firmy 3M typ 6200 z filtrami wymiennymi.  

EN 166 

39 

RĘKAWICE MIĘKKIE, 
ELASTYCZNE, 
POWLEKANE NITRYLEM 
DO PRAC O NISKIM 
RYZYKU URAZÓW 

Rękawice ochronne wykonane z białej dzianiny 
poliestrowej, bez szwów, powlekane w części chwytnej  
nitrylem, zakończone elastycznym ściągaczem. CE kat. II.  

EN 388 
EN 420 

40 

RĘKAWICE OCHRONNE 
POWLEKANE NITRYLEM 
typu jak RECONTIFULL lub 
równoważne 

Rękawice ochronne powlekane nitrylem, zakończone 
usztywnianym mankietem. Część wierzchnia i chwytna 
oblewana powłoką z nitrylu. Odporne na ścieranie, 
przetarcie czy też przebicie. Zapewniają sprawność 
elastyczną. Odporność na smary, oleje, tłuszcze i 
węglowodory. 

EN 420 

41 RĘKAWICE DZIANE Rękawice dziane bawełniane, zakończone ściągaczem EN 420 

42 

RĘKAWICE CHRONIĄCE 
PRZED PRZECIĘCIAMI 
(ODPORNOŚĆ NA 
PRZECIĘCIA  KAT. 3 I 
WYŻSZEJ) 

Rękawice antyprzecięciowe kat. 3, powlekane, 
zapewniające przyczepność i swobodę ruchu 

EN 388  

43 

RĘKAWICE CHRONIĄCE 
PRZED NISKIMI 
TEMPERATURAMI I 
ZAGROŻENIAMI 
MECHANICZNYMI 

Rękawice ochronne:  Mankiet: ściągacz.  
Dzianina: wykonane z pomarańczowej przędzy akrylowej, 
po wewnętrznej stronie wyściółka frotte.  
Grubość wkładu: 10G.  
Oblanie: czarny szorstkowany lateks.  
Certyfikowane wg normy EN 388  
Odporność na uszkodzenia mechaniczne: 
- odporność na ścieranie: 2,  
- odporność na przecięcie: 2,  
- odporność na przedarcie: 3,  

EN 388 
EN 511 
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- odporność na przebicie: 1;  
EN 511 - Rękawice zapewniające ochronę przed niskimi 
temperaturami: Odporność na zimno kontaktowe: 2 

44 
RĘKAWICE CHRONIĄCE 
PRZED ZAGROŻENIAMI 
CHEMICZNYMI  

Rękawice chemoodporne Typ A długie min. 10 cm za 
nadgarstek, odporne kwasy i stężone ługi. EN 374-
1:2016, w tym symbol K, O 

EN 374-1:2016  

45 
RĘKAWICE NITRYLOWE 
DO SPRZĄTANIA 

Rękawice nitrylowe do sprzątania odporne na środki 
czystości zawierające podchloryn sodu,  

EN 374  

46 
RĘKAWICE 
ELEKTROIZOLACYJNE 

Rękawice elektroizolacyjne przeznaczone do 
minimalnego napięcia probierczego przemiennego kV 2,5 EN 60903 

47 RĘKAWICE SPAWALNICZE 

Rękawice ochronne dla spawaczy, materiał: skóra 
naturalna , grubsza i  sztywniejsza 
Minimalna długość rękawicy 30 cm.  
Rękawice zgodne z normami: 
EN 420, EN 407 oraz EN 12477 

EN 420 
EN 407 

EN 12477 

48 RĘKAWICE ESD  
Rękawica ESD wykonana z nylonu i włókna węglowego, 
bez powleczenia. Norma EN 420, EN 1149-5 

EN 420 
EN 1149-5 

49 
RĘKAWICE 
ANTYPRZEKŁUCIOWE 

Rękawice antyprzekłuciowe, wykonane z materiału 
SuperFabric,  muszą gwarantować wysoki poziom 
ochrony antyprzekłuciowej (odporne na przekłucia igłami 
medycznymi). Jednocześnie muszą mieć elastyczność 
niezbędną do chwytania małych przedmiotów. np. 
testowane przy użyciu rzeczywistych igieł . 
Najwyższy poziom odporności na przecięcia na 
wyróżnionych wzmocnionych obszarach. 
Elastyczny mankiet ma zagwarantować wygodne 
dopasowanie. 
3/4 rękawicy zanurzone w nitrylu,  
dostępne w rozmiarach od M(8) do XL(10).  

EN388  

50 
OBUWIE 
ELEKTROIZOLACYJNE 

Obuwie elektroizolacyjne do pracy przy obsłudze 
urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV, 
zgodne z normą PN-EN 50321 

PN-EN 50321 

51 
MASECZKA 
CHIRURGICZNA 
JEDNORAZOWA 

Maseczka chirurgiczna trójwarstwowa z usztywnieniem 
w poprzek górnej części maseczki, które umożliwia 
dokładne dopasowanie maseczki do kształtu nosa 
użytkownika. 

EN14683 typ II 

52 
PÓŁMASKA KLASA 
OCHRONY P3 (FFP3) 

Charakterystyka:  
wyposażona w przesuwną taśmę nagłowia oraz chłonne 
uszczelnienie zakładana na elastyczną gumkę/taśmę, 
przesuwna taśma nagłowia umożliwia dopasowanie 
długości górnej i dolnej taśmy do indywidualnych 
potrzeb pracownika i daje możliwość zawieszenia 
półmaski na szyi tak, aby półmaska nie przeszkadzała i 
była łatwa do natychmiastowego założenia z zaworem 
wydechowym, umiejscowionym na boku zawór 
wydechowy zmniejsza znacznie opory wydechu oraz 
stężenie dwutlenku węgla i pary wodnej pod maską, 
piankowe uszczelnienie na całym obrzeżu półmaski,  
stożkowy kształt maski dodatkowo profilowany do 
twarzy umożliwia dopasowanie, chłonne uszczelnienie 
dodatkowo uszczelnia półmaskę i wchłania pot, tak aby 
maksymalnie poprawić komfort użytkowania półmaski w 
szczególnych warunkach pracy np.: wysoka temperatura, 
wysoka wilgotność, ciężka i wyczerpująca praca.  
Kat. ochrony - III 

EN 149 
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53 
PÓŁMASKA 
WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU 

Półmaska wielokrotnego użytku 3M 6200 lub podobnego 
typu, które będą spełniać dokładnie poniższe 
wymagania. Konstrukcja z 2 elementami oczyszczającymi 
zapewniająca niższe opory oddychania oraz lepsze 
wyważenie. Uproszczona konstrukcja ma zapewnić 
niekłopotliwą obsługę i konserwację. Niskoprofilowa 
budowa ma zapewnić szerokie pole widzenia. Bagnetowy 
system złączy ma umożliwić dopasowanie szerokiej gamy 
elementów oczyszczających zabezpieczających przed 
gazami, parami    i cząstkami stałymi. Oznakowane 
punkty mocowania elementów oczyszczających. 
Kołyskowy układ taśm nagłowia zapewnia wygodne 
dopasowanie każdemu użytkownikowi. W celu 
zapewnienia wysokiej jakości oraz kompatybilności 
asortymentu z poz. 53, 54, 55 wymaga się aby pochodził 
on od tego samego producenta. 

EN 140:1999 

 

54 

FILTRY WYMIENNE DO 
PÓŁMASKI 3M TYP 6200 
które Zamawiający ma na 
swoim wyposażeniu 

Filtry wymienne klasy P3 do półmaski wielokrotnego 
użytku  wymienionej wyżej w niniejszym zestawieniu. 
Montaż  - dwa filtry do jednej półmaski. 
Filtry maja mieć specjalną budowę. Maja być wykonane z 
podwójnej warstwy filtrującej złożonej w harmonijkę, by 
opory oddechowe były zbliżone do filtrów klasy P1. 
Wymaga się, by obudowa filtrów była prostokątna, 
plastikowa, by chronić filtr przed uderzeniami cząstek 
stałych, iskrami (np. przy szlifowaniu) oraz wilgotnym 
środowiskiem podczas pracy. Producent ma deklarować, 
że powierzchnia filtrująca zamontowana w obudowie 
filtra powoduje, że filtr charakteryzować się ma 
trwałością o ok. 50 razy dłuższą niż zwykłe półmaski 
jednorazowe o budowie kopułkowej. W celu 
zapewnienia wysokiej jakości oraz kompatybilności 
asortymentu z poz. 53, 54, 55 wymaga się aby pochodził 
on od tego samego producenta. 

EN 143 

55 

POCHŁANIACZE 
CHRONIĄCE PRZED 
GAZAMI I PARAMI + 
POKRYWA FILTRA + 
WKŁADKI FILTRÓW 
PRZECIWPYŁOWYCH 

Pochłaniacz / filtr ma chronić przed gazami i parami do 
półmaski wielokrotnego użytku  wymienionej wyżej w 
niniejszym zestawieniu.  
Montaż  - dwa filtropochłaniacze do jednej półmaski. 
Typ ochrony przed gazami i parami - pary nieorganiczne i 
kwaśne gazy, pary organiczne o temp. wrzenia > 65°C, 
Klasa ochrony ABE1. 
Do pochłaniaczy mają być dopasowane pokrywy,  jako 
mocowanie dodatkowego filtra przeciwpyłowego 
(w postaci wkładek). 
Dopasowane do maski wielokrotnego użytku. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz 
kompatybilności asortymentu z poz. 53, 54, 55 wymaga 
się aby pochodził on od tego samego producenta 

EN 143 

56 
FILTRY WYMIENNE 
PASUJĄCE DO MASKI 
PANAREA 7000 

filtry wymienne do maski pełnotwarzowej PANAREA 
7000; typ filtra: A2-B2-E2-K2-P3 RD 

EN 143 

57 

KURTKA/PŁASZCZ 
PRZECIWDESZCZOWA 
OSTRZEGAWCZA/PŁASZCZ 
PRZECIWDESZCZOWY 

Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy w kolorze żółtym 
z pasami odblaskowymi i kapturem. Długość za pośladki. 
Zapinany na zamek błyskawiczny zakryty napą zapinaną 
na guziki zatrzaskowe. Długość płaszcza - do kolan. 
Rozmieszczenie pasów odblaskowych na rękawach w 
okolicach mankietów oraz na wysokości ramion, oraz na 
korpusie w okolicach klatki piersiowej i z dołu płaszcza. 
Użyty materiał to Poliester i PCV.  

EN ISO 20471 
EN 343 
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Płaszcz zgodny z normą EN ISO 20471 oraz EN 343. 
Rozmiary od S-XXL. 

58 
SPODNIE 
PRZECIWDESZCZOWE 
OSTRZEGAWCZE 

Kolor żółty lub inny do uzgodnienia. 
EN ISO 20471 

EN 343 

59 
OBUWIE GUMOWE Z 
PODNOSKIEM 

Obuwie gumowe z podnoskiem z podeszwą 
urzeźbienioną - antypoślizgową.  
Kolor ciemny.  
Spełniają wymagania normy EN20345.  
Rozmiary 39-46 

EN ISO 20345 

60 

APARAT POWIETRZNY Z 
IZOLACJĄ DRÓG 
ODDECHOWYCH + 
MASKA 
NADCIŚNIENIOWA W 
ZESTAWIE 

Aparat powietrzny  ma być autonomiczny i pracować w 
układzie otwartym, ma być zasilany sprężonym 
powietrzem. Składający się z płyty tylnej, pasów do 
noszenia i systemu pneumatycznego 
obejmującego podłączenie do butli, reduktor, manometr, 
gwizdek i automat dawkujący. 
Aparat powietrzny ma mieć możliwość konfigurowania 
na wiele różnych sposobów z pojedynczymi 
butlami o różnych wymiarach oraz maskami. 
Oznaczenie CE zgodnie z EN137: 2006 Typ 2 
Szczegółowe wymagania dot. materiałów aparatu:  
Reduktor ciśnienia niklowany mosiądz,  
Rurka Rust Tube (Cyls) mosiądz,  
Gniazdo reduktora ciśnienia poliamid (nylon),  
Uszczelki guma nitrylowa, silikon.  
EPDM, Gniazdo tłoczka w reduktorze stal nierdzewna, 
Manometr wysokiego ciśnienia stal nierdzewna,  
szybka poliwęglanowa 
Pokrywa manometru wysokiego ciśnienia neopren, 
Złącza węża średniego ciśnienia niklowany mosiądz, 
Maska neopren, silikon lub procomp,  
Wizjer maski poliwęglan 
Wąż średniego ciśnienia chlorowany polietylen,  
oploty wzmacniające z tkaniny, wyściółka z gumy 
nitrylowej  
Wąż wysokiego ciśnienia wyściółka z PTCFE, oploty ze 
stali nierdzewnej,  
tuleja z estanu 
Pokrętło ręczne do zaworu (Sabre Cyls) poliamid z 
włóknem szklanym, 
Uprząż ognioodporny materiał kevlarowy,  
Płyta noszaka kompozyt nylonowy z wypełnieniem z 
włókien szklanych i węglowych 
Podkładka na plecy ognioodporny proban i 
zamkniętokomórkowa pianka polietylenowa 
Pozycja taśmy na butli 100% Kevlar,  
Klamry na taśmach ognioodporny poliamid 
Butla kompozytowa, Zawór butli niklowany mosiądz, 
Obudowa automatu dawkującego poliacetal z włóknem 
szklanym i poliamid. 
Maska nadciśnieniowa. Część zewnętrzna maski ma być 
wykonana z silikonu z uszczelnieniem, a wbudowana 
półmaska wewnętrzna chroniąca usta i nos użytkownika 
z elastomeru TPE.  
Maska ma być wyposażona w sferyczny, panoramiczny 
wizjer wykonany z odpornego na zarysowania i uderzenia 
poliwęglanu, pokrytego nierozprzestrzeniającą ognia 
powłoką, który zapewni szerokie pole widzenia.  

EN137 
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Wizjer ma być mocowany za pomocą dwóch klamer w 
kształcie litery U.  
Maska ma umożliwić  noszenie zintegrowanych okularów 
bez naruszania szczelności.  
Maska ma posiadać z 5 punktową, w pełni regulowaną 
więźbą nagłowną wykonaną z neoprenu lub 
dwupunktową, w pełni regulowaną więźbą nagłowną z 
siatki poliestrowej lub z tkaniny Kevlar™, lub z systemem 
mocującym do hełmu.  
Maska ma być  wyposażona w lewostronne, szybkie 
podłączenie bagnetowe automatu dawkującego. 
Wbudowana półmaska wewnętrzna ma być wyposażona 
z przodu w membranę do komunikacji głosowej i 
posiadać nadciśnieniowy zawór wydechowy o niskich 
oporach, umożliwiający normalne oddychanie bez 
dodatkowego wysiłku. 
Maska ma być wyposażona w osobne wloty i wyloty 
powietrza, by zminimalizować ryzyko przenoszenia 
zanieczyszczeń. EN135 Klasa III. 

61 RĘCZNIK 
Ręcznik bawełniany w kolorze ciemnym o gramaturze 
minimum 400g/m2 

  

 

2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ oraz wynikającymi z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa i norm. Jeżeli w toku realizacji zamówienia dla określonego produktu lub grupy 

produktów przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub normy wprowadzą nowe, dodatkowe 

lub zmienione wymagania- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania produktów je 

spełniających, niezależnie od wymagań wynikających z SIWZ. 

3) Miejscem dostawy/odbioru jest: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura 

Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz.  

4) Wykonawca dostarczał  będzie artykuły wg asortymentu jak w tabeli w ust. 1 Załącznika nr 1 do 

SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia, na adres wskazany w pkt 

3), sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na własny koszt i ryzyko. 

5) Dostawy będą realizowane w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy lub do    

czasu wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6) Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie o planowanej dostawie  towarów 

zgodnie z przedmiotem zamówienia z tygodniowym wyprzedzeniem z podaniem ilości (sztuk lub 

opakowań jednostkowych) i asortymentu. Ponadto zamówienie na konkretny asortyment 

przekazywane będzie za pomocą poczty elektronicznej. 

7) Płatność za wykonaną dostawę będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo sporządzonej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia 
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faktury jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru lub Iny równoważny 

dokument.  

8) Przy wykonaniu dostawy, należy stosować wyroby spełniające wymagania jakościowe, 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby muszą posiadać aktualne atesty lub 

certyfikaty, w szczególności- wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

certyfikaty bezpieczeństwa i zgodności CE oraz winny odpowiadać wymaganiom Zamawiającego.  

9) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe  dostawy. 

10) W razie niewłaściwej jakości towaru lub towarów dostarczanego w ramach przedmiotu 

zamówienia z Polskimi Normami, atestami, certyfikatami, Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie 7 dni do jego wymiany na własny koszt na odpowiedni. 

3. Warunki gwarancji: 

Wykonawca udzieli gwarancji jakości nie krótszej niż 12 miesięcy od daty dokonania dostawy na 

dostarczaną odzież i obuwie robocze. 

4. Dodatkowe warunki stawiane Wykonawcy 

1) Wykonawca musi posiadać punkt dystrybucji/magazyn na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, celem zagwarantowania 

możliwie szybkiej wymiany/ zamiany dostarczonych materiałów z asortymentu 

wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za możliwie szybką 

wymianę Zamawiający uważa termin 2-3 dni roboczych od chwili zgłoszenia żądania. 

2) Wykonawca naniesie na wskazane w tabeli określonej w pkt. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ- 

Opis przedmiotu zamówienia ubrania robocze, koszule flanelowe, T-shirty, oraz 

kamizelki ostrzegawcze napis (logo) wskazany w załączniku do SIWZ, o wymiarach min 

9 x 4 cm. Napis musi znaleźć się na klatce piersiowej po lewej stronie odzieży oraz na 

froncie czapki letniej. Zawarcie niniejszej umowy oraz udostępnienie Wykonawcy 

wzoru logo nie stanowi przeniesienia na Wykonawcę jakichkolwiek praw autorskich 

lub własności przemysłowej, upoważniając Wykonawcę do jego wykorzystania 

wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości (zwiększenie/zmniejszenie) 

jednostek w danym asortymencie w stosunku do określonego w przedmiocie 

zamówienia. W przypadku zmiany ilości wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca będzie naliczał należność zgodnie z cenami jednostkowymi 

przedstawionymi w ofercie.  Zmiana powyższa nie może spowodować zwiększenia 

wartości umowy określonej w Umowie zawartej między Wykonawcą i Zamawiającym. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 
 
 
 
 
                  pieczęć Wykonawcy 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

 
1. Dane Wykonawcy: 
 

Nazwa:   ................................................................................................................ 

Siedziba i adres:  ................................................................................................... 

Numer telefonu ……………………………      

Numer REGON ………………………………… Numer NIP …………………………................... 

Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego  ………………………………………………………………………………… 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 

„Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników 
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”  

Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/NO/56/20 
 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie odzieży roboczej, 
materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu 
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy w terminie, zakresie i na warunkach 
określonych w SIWZ wraz z załącznikami, w tym umowy w cenie brutto: ………………………………………….. 
 
Zobowiązujemy się do realizacji składanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy 
zamówień każdorazowo w terminie ................... dni od  chwili ich złożenia. 
 
Nadto: 

1. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną 
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany 
przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty. 

2. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i 
modyfikacjami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanych 
określonymi w niej zapisami. 

3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonym wzorem Umowy i zobowiązuję(my) się w przypadku 
wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy z pełnym uwzględnieniem warunków w nich 
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

5. * W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) powołujemy się na zasoby poniższych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 PZP: 

a)  Nazwa i adres podmiotu……………………………………………………………. 

dotyczy spełniania warunku udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2 siwz,   
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6.  Zamówienie wykonam(y) *samodzielnie/*część zamówienia (określić zakres): 
.............................................………………………………………………………..…. zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom ………………………………………………………..(proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są 
już Wykonawcy znani).  

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od dnia składania 
ofert. 

8. Jesteśmy mikro/małym/ średnim przedsiębiorcą *,**  

9. Pochodzimy z innego państwa członkowskiego: *tak/ *nie.  

10. Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: *tak/ *nie.  

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

Od do 

 
 

   

 
 

   

 

Załączniki do oferty stanowią:  

1) formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu/ braku podstaw do wykluczenia, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,  

3) * pełnomocnictwo, 

4) oświadczenie RODO- według załącznika nr 5 do SIWZ.  

 

 

 

 

............................, dnia .....................                                   ………………………………………………………………… 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić    

** w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j. z dnia 
2019.07.12) 
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 

FORMULARZ CENOWY1 

Lp Asortyment ilość (sztuk, par) 
Wartość 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
zamówienia netto 

Odzież robocza, obuwie robocze, materiały bhp oraz środki ochrony indywidualnej 

1 KURTKA OCIEPLANA 60 szt.   

2 
KURTKA OSTRZEGAWCZA TYPU 5W1 Z DOPINANYM 
OCIEPLACZEM POLAROWYM 

250 szt. 
  

3 BLUZA POLAROWA  180  szt.   

4 BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY 50 szt.   

5 UBRANIE ROBOCZE (BLUZA + SPODNIE OGRODNICZKI)  50 kompletów    

6 SPODNIE OGRODNICZKI 50 szt.   

7 SPODNIE DO PASA 50 szt.   

8 BLUZA  Z PASAMI ODBLASKOWYMI 200 szt.    

9 SPODNIE OGRODNICZKI Z PASAMI ODBLASKOWYMI 200 szt.   

10 SPODNIE DO PASA Z PASAMI ODBLASKOWYMI 200 szt.   

11 BLUZA 100 szt.   

12 SPODNIE OGRODNICZKI 80 szt.   

13 SPODNIE DO PASA 100 szt.   

14 SPODNIE DO PASA (NADZÓR) 60 szt.   

15 SPODNIE OGRODNICZKI, OCIEPLANE OSTRZEGAWCZE 180 szt.   

16 SPODNIE DO PASA OCIEPLANE Z PASAMI ODBLASKOWYMI 75 szt.   

17 
UBRANIE ROBOCZE TRUDNOPALNE (BLUZA + SPODNIE 
OGRODNICZKI) 

6 kompletów  
  

18 KOSZULA FLANELOWA 320 szt.   

19 KOSZULKA T-SHIRT 450 szt.   

20 KOSZULKA POLO 30 szt.   

21 FARTUCH LABORATORYJNY 4 szt.   

22 
FARTUCH Z KRÓTKIM RĘKAWEM 
(PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH ZE SPRZĄTANIEM POMIESZCZEŃ 
BIUROWYCH) 

4 szt. 
  

23 TRZEWIKI ZIMOWE Z PODNOSKIEM KL. S3 150 par   

24 TRZEWIKI ZIMOWE Z PODNOSKIEM KL. S3 180 par   

25 PÓŁBUTY Z PODNOSKIEM KL. S3 160 par   

26 
OBUWIE PROFILAKTYCZNE 
(PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH ZE SPRZĄTANIEM POMIESZCZEŃ 
BIUROWYCH) 

2 pary 
  

27 OBUWIE LEKKIE 20 par   

28 CZAPKA LETNIA 150 szt.   

29 KOMINIARKA Z JEDNYM OTWOREM, POD HEŁM 50 szt.   

30 CZAPKA ZIMOWA 160 szt.    

31 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 200 szt.   

32 
CZAPKA LETNIA Z WKŁADKĄ PRZECIW URAZOWĄ 
(ANTYSKALPOWA) 

160 szt. 
  

33 HEŁM OCHRONNY 50 szt.   

34 OCHRONNIKI SŁUCHU (NA GŁOWĘ) 20 szt.   

35 ZATYCZKI DO USZU (PIANKOWE) 200 par   

36 OCHRONNIKI SŁUCHU (WPINANE DO HEŁMU) 30 szt.    

37 OKULARY OCHRONNE 200 szt.   

38 GOOGLE OCHRONNE 50 szt.   

 
1 podane ilości mają charakter szacunkowy, służący obliczeniu wartości oferty i nie stanowią zobowiązania do 
złożenia zamówienia w takim rozmiarze. 
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39 
RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM DO PRAC O NISKIM RYZYKU 
URAZÓW 

80 000 par 
  

40 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM 2 000 par   

41 RĘKAWICE DZIANE 5 000 par   

42 
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIAMI (ODPORNOŚĆ NA 
PRZECIĘCIA  KAT. 3 I WYŻSZEJ) 

1 200 par 
  

43 
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED NISKIMI TEMPERATURAMI I 
ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI 

5 000 par 
  

44 RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI  50 par   

45 RĘKAWICE NITRYLOWE DO SPRZĄTANIA 400 par   

46 RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE 5 par   

47 RĘKAWICE SPAWALNICZE 10 par   

48 RĘKAWICE ESD  10 par   

49 RĘKAWICE ANTYPRZEKŁUCIOWE 120 par   

50 OBUWIE ELEKTROIZOLACYJNE 3 pary   

51 MASECZKA CHIRURGICZNA JEDNORAZOWA 10 000 szt.   

52 PÓŁMASKA KLASA OCHRONY P3 (FFP3) 5 000 szt.   

53 PÓŁMASKA WIELOKROTNEGO UŻYTKU 20 szt.   

54 FILTRY WYMIENNE DO PÓŁMASKI 3M TYP 6200 36 par.   

55 
POCHŁANIACZE CHRONIĄCE PRZED GAZAMI I PARAMI + 
POKRYWA FILTRA + WKŁADKI FILTRÓW PRZECIWPYŁOWYCH 

50 par  
  

56 FILTRY WYMIENNE PASUJĄCE DO MASKI PANAREA 7000 40 szt.   

57 
KURTKA/PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWA 
OSTRZEGAWCZA/PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY 

150 szt. 
  

58 SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE OSTRZEGAWCZE 50 szt.   

59 OBUWIE GUMOWE Z PODNOSKIEM 50 par   

60 
APARAT POWIETRZNY Z IZOLACJĄ DRÓG ODDECHOWYCH Z 
MASKĄ NADCIŚNIENIOWA W ZESTAWIE (KOMPLET) 

1 komplet 
  

Dot. środków czystości: 

61 RĘCZNIK 300   

   
Wartość 

zamówienia 
netto 

 

   
Wartość 

zamówienia 
brutto 

 

 

 
…………………………………………………………… 
             (miejscowość i data) 

 

 

     ……………………………………………………….        
                  (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3do SIWZ  

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW                      

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU2 
Załącznik nr 2 do oferty 

 

Przystępując do postępowania na „Dostawę odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków 
ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania 

Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 
MKUO ProNatura ZP/NO/56/20 

działając w imieniu Wykonawcy: 
 
 
 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam 
warunki udziału w postępowaniu. 

I. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP 
wykluczy:  
 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. jedn. 
Dz. U. z 2020r., poz. 1444 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1133 ze zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe,  
d) 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. z 2012r., poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 2;  

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 
2 Przedmiotowe oświadczenie należy załączyć do oferty.  
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7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub  
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane    
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się         
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.  358 
ze zm.); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;  

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                    
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r., poz. 1076), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału      w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

II. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacjach wskazanych   
w SIWZ spośród następujących:  
 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz.  814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020r., poz. 1228 t. j. z dnia 2020.07.10 .);  
 

III. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:  
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie 

2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

− Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się                                 
o zamówienie musi wykazać się wykonaniem minimum 2 dostaw odzieży roboczej, 
materiałów bhp lub środków ochrony indywidualnej, o wartości dostaw                      
min. 200 000,00 zł każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. 

− Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca musi posiadać punkt 
dystrybucji/magazyn na terenie województwa kujawsko-pomorskiego czynny co 
najmniej 5 dni w tygodniu. 
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, 
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3) sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie 

*OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
Oświadczam/y, że w stosunku do następującego podmiotu/ów, na którego/ których zasoby 

powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj. (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz adres, 
NIP, PESEL 

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

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

       *OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:  
Oświadczam/y, że w stosunku do następujących podmiotów które wskazuję/wskazujemy jako 

podwykonawców w niniejszym postępowaniu , tj. (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz adres, NIP, 
PESEL 

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

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 
 
 

………………………………………………………………...  
pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 

..............................................................................        
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 
 
 
 
nazwa wykonawcy/nazwy wykonawców 

 

Zdolność techniczna i zawodowa  
Wykonawcy3 

(wykaz zrealizowanych dostaw) 

 
Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
„Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników 

Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 
Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/NO/56/20 

 

w imieniu Wykonawcy   

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

przedkładam wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez 
Zamawiającego warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej 
 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zamawiającego  

Opis wykonanej dostawy 
/informacje potwierdzające 

spełnianie warunku opisanego w 
SIWZ 

Termin realizacji  
dostaw 

 

Wartość dostaw 
(brutto) 

  
 

   

 
Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie.  

 
 

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

miejscowość i data         podpis osób/osoby uprawnionej 

 

 
3 Wykaz składa na żądanie Zamawiającego tylko Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.                    
Nie należy załączać do oferty.  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
………………………………………. 
       pieczęć Wykonawcy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

- wzór - 

do postępowania pn. „Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony 
indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 

ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 
 

 

nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/56/19 

 

Działając  w imieniu i na rzecz Wykonawcy …………………………………………………… oświadczam,                           

że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę 

Zamawiającemu. 

 

 

 

……………………………………………… 
podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
UMOWA  

 MKUO ProNatura ZP/NO/56/20 

- wzór- 

zawarta w dniu ................. r. pomiędzy: 

zawarta w dniu ………………. 2020 roku pomiędzy: 

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000296965, posiadającą numer NIP: 9532559741, REGON: 340378577, 

nr BDO 000010322, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

reprezentowaną przez: 

………………………………………. 

………………………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą" 

o następującej treści: 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich 

umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

 

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  

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

zwanej dalej PZP na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………………… 2020 roku została zawarta 

umowa o następującej treści. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są dostawy odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony 

indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 

ProNatura Sp z o.o. w Bydgoszczy według opisu zawartego w SIWZ z dnia …………………… wraz z 

załącznikami (w szczególności załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia i zgodne z 

ofertą cenową, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen przez okres obowiązywania umowy 

zgodnie z formularzem cenowym. 

3. Strony ustalają, że w czasie trwania niniejszej umowy, w ramach ustalonej wartości umowy 

określonej w § 3 ust. 1 poniżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia lub zwiększenia 

ilości towarów w poszczególnych asortymentach, stosownie do zaistniałych potrzeb 
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Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany ilości w poszczególnych asortymentach objętych ofertą Wykonawca naliczać 

będzie wynagrodzenie zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie. 

5. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za dostawy rzeczywiście i należycie wykonane. 

Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jest uprawniony, ale nie jest 

zobowiązany do składania zamówień w jakiejkolwiek minimalnej ilości, tak w poszczególnym 

asortymencie jak i łącznie, a Wykonawcy nie służą z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 

6. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy może posługiwać się innymi podmiotami i 

podwykonawcami wyłącznie za uprzednią, pisemna zgodą Zamawiającego. Nie dotyczy to 

korzystania w celu realizacji dostawy z usług przewoźników, w tym- kurierów, na korzystanie z 

których przez Wykonawcę Zamawiający wyraża zgodę. 

7. Jeżeli przy Wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca będzie posługiwał się innymi podmiotami 

(w tym podwykonawcami lub przewoźnikami) Wykonawca odpowiada za ich działania i 

zaniechania. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane 

przez Zamawiającego na terenie Bydgoszczy przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko. Koszty i 

ryzyko (w tym opakowania i zabezpieczenia dostarczanych towarów w transporcie) ponosi 

Wykonawca do chwili zakończenia rozładunku w siedzibie Zamawiającego, a do chwili rozpoczęcia 

rozładunku- jeżeli Strony w odniesieniu do danego zamówienia ustalą, że rozładunek prowadzony 

będzie przez Zamawiającego. 

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Termin realizacji 

danej dostawy nie może przekroczyć …… dni4 od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

na daną dostawę. 

3. Dana dostawa będzie uważana za wykonaną z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

przez należycie umocowanego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Zawartość poszczególnych dostaw, w tym ilość i asortyment zamawianych towarów oraz daty 

dostaw Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, potwierdzając zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

  - na adres Zamawiającego – zamowienia@pronatura.bydgoszcz.pl  

  - na adres Wykonawcy - ………………………………………………………………. .  

 

 
4 należy uzupełnić zgodnie z ofertą 

mailto:zamowienia@pronatura.bydgoszcz.pl


 

 

47 

§ 3 
1. Kwota brutto za dostarczony przedmiot umowy ogółem nie może przekroczyć wartości 

..................... zł (słownie złotych: ..................................................................) (wartość umowy). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone w ramach przedmiotu umowy towary objęte 

danym zamówieniem na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, przy 

czym wykonane przez Wykonawcę dostawy potwierdzone będą obustronnie podpisanym 

protokołem odbioru. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za daną dostawę stanowić będzie sumę iloczynów wartości 

jednostkowej towaru danego rodzaju, określonej w ofercie Wykonawcy złożonej w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (stanowiącej załącznik i integralną część 

niniejszej umowy) oraz jego ilości. 

4. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za zagospodarowanie odpadów przelewem 

bankowym w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz                         

z dokumentami, o których mowa powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Zamawiającego 

mechanizmu tzw. split payment.   

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego w wyniku 

złożenia polecenia przelewu. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo 

rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany 

powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w 

przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w  

którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania się 

z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. 

z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 

2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

Nr 187, str. 1) a contrario. 

8. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do realizacji postanowień niniejszej umowy  

(w tym w zakresie rękojmi lub gwarancji) jest Grzegorz Pieszczyński tel. 518 339 262,  

Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do realizacji postanowień niniejszej umowy jest 
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………………………………. nr telefonu kontaktowego …………………………………………. e-mail 

…………………………., osoby kontaktowe ……………………………………………. 

 
§ 4 

Strony zawierają umowę na czas określony 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania lub do czasu 

wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust 1. 

 
§ 5 

1. W razie stwierdzenia wad lub braków w ramach danej dostawy, Zamawiający prześle reklamację 

Wykonawcy, który niezwłocznie, nie później w terminie 7 dni, uzupełni braki lub reklamowane 

towary w ramach udzielonej gwarancji jakości wymieni na wolne od wad. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do dokonania sprawdzenia przedmiotu dostawy w momencie jej odbioru. 

2. Do wszystkich dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa atesty, orzeczenia, 

certyfikaty zgodności, dokumenty gwarancyjne, itp. lub ich kopie. 

§ 6 
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczoną odzież roboczą, materiały bhp 

oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników. 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 

 2.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości 

brutto przedmiotu umowy, 

2) dostarczenia wadliwych (w tym niezgodnych z umową) środków ochrony indywidualnej, 

odzieży roboczej lub materiałów BHP- w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu danej 

dostawy za każdy taki przypadek;  

3) opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu danej 

dostawy za każdy dzień opóźnienia, łącznie nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy 

4) opóźnienia w wymianie dostarczanego wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od 

wad - w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu danej dostawy za każdy dzień 

opóźnienia, łącznie nie więcej niż 10 % wartości przedmiotu umowy. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu 

umowy.  

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, w którym wartość szkody, jaką poniesie 

Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, 
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przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar na zasadach 

ogólnych. 

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy w 

dostawie danego zamówienia przekraczającego 3 dni Zamawiający będzie uprawniony, 

bez odrębnego wezwania, do powierzenia wykonania danej dostawy podmiotowi 

trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 8 

1. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego lub PZP, przysługuje prawo do odstąpienia 

od umowy w części niewykonanej w razie: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

2) rozwiązania Wykonawcy lub otwarcia jego likwidacji albo zakończenia prowadzenia 

przez niego działalności, 

3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, chyba że Wykonawca 

wykaże, że nie będzie to miało wpływu na realizację niniejszej Umowy, 

4) w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, jeżeli 

Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do jej 

należytego wykonywania nie wykazuje poprawy. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu 

należycie wykonanej części umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone drugiej stronie na piśmie w terminie 

30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach będących podstawą 

odstąpienia albo wypowiedzenia.  

 

§ 9 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie zastrzeżone w niniejszej umowie lub wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa uprawnienia Zamawiającego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę są względem siebie niezależne i mogą być według jego wyboru dochodzone łącznie 

lub każde z osobna. 

3. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą 

do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do 

rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w Bydgoszczy. 

§ 11 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie danych 

kontaktowych (w tym adresu lub numeru telefonu). Zmiana danych kontaktowych nie stanowi 

zmiany niniejszej umowy i może nastąpić w drodze pisemnego lub mailowego poinformowania 

drugiej Strony. 

2. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 1, oświadczenia i informacje 

skierowane zgodnie z dotychczasowymi danymi uważa się za skutecznie doręczone. 

§ 12 

Umowa zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

             ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA 


