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Część I. Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: marketing@pgk-radomsko.pl

NIP: 772-010-01-76
REGON: 590585041
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) , dalej zwaną: „ Pzp ”.
2.2. Na podstawie art. 14 ust. 1 Pzp w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ).
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ” z podziałem na 4
zadania:
Zadanie nr 1: Dostawa ubrań roboczych,
Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej,
Zadanie nr 3: Dostawa obuwia roboczego,
Zadanie nr 4: Dostawa rękawic roboczych.
3.2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku
Zamówień ( CPV ):
18.10.00.00-0 – odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki,
18.22.00.00-7 – odzież przeciwdeszczowa,
18.33.20.00-5 – koszule,
18.83.00.00-6 – obuwie ochronne,
18.44.33.00-9 – nakrycia głowy,
18.81.54.00-9 – gumiaki,
18.14.10.00-9 – rękawice robocze.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dodatku nr 9 do SIWZ.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach opisanych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym dodatek nr 9 do SIWZ.
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4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia dla zadania 1, 2, 3 i 4:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.
- zakończenie: 30.09.2020 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
5.1.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają określone przez Zamawiającego w SIWZ warunki udziału w postępowaniu.
5.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o 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 (Dz. U. z 2018 r. poz.
1600 ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2018 r. poz.
1263 i 1669 ),
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. 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;
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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 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;
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 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2018 r. poz. 703
i 1277 );
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 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i
1669 ), 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.
6.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza również wykonawcę:
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 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z
2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629 ) 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
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ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491
oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 ) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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 ust. 1 pkt 15
ustawy 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 - art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
6.3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy , gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy Pzp,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w ust. 6.2. pkt 1 SIWZ ( art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp ) może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
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6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt 6.4.
6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.7 Zgodnie z art. 24 ust.12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz wskazujących na brak podstaw wykluczenia
7.1 Dokumenty oraz oświadczenia wymagane w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 12.1 i formie określonej
w Rozdziale 11 SIWZ:
7.1.1 Ofertę składającą się z:
1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ,
2) dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 7.2 niniejszej specyfikacji,
3) oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 13.8 SIWZ –
Wykonawca składa oświadczenie tylko w przypadku, gdy wybór złożonej przez
Niego oferty spowoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
7.2 W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz
z ofertą następujące oświadczenia:
1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego
dodatek nr 6 do SIWZ.
2) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wg wzoru stanowiącego
dodatek nr 7 do SIWZ,
Inne dokumenty:
- dowód wniesienia wadium,
- Pełnomocnictwo ( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza )
osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z
załączonych dokumentów,
- w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,
- karty katalogowe, deklaracje zgodności z normami oraz deklaracje zgodności CE dla
każdego oferowanego asortymentu potwierdzającego, ze oferowany asortyment odpowiada
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wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.3 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.
11 ustawy:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 8 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
7.5 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
7.5.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
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 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
e) 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 – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
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odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności.
f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 716 ).
g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
UWAGA !
Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa odpowiednio: Wykonawca ( w
przypadku składania oferty wspólnej – każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników spółki cywilnej ).
7.5.2 W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada określonym wymaganiom przez
Zamawiającego Wykonawca w pkt 7 formularza ofertowego złoży:
- Oświadczenie, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w SIWZ.
7.6 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 oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7.7 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
7.8 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1126 ) w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.9. Oferta wspólna
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako
najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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7.10. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że niepodlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia i dokumenty nie są już
aktualne – do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.11. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust.1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o
zamówienie publiczne – oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.12. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
7.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z
2014 r., poz. 1114). W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania
przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
7.14. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień w
wyznaczonym przez siebie terminie.
7.15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wymagania dotyczące niepodleganiu wykluczeniu, z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp muszą zostać spełnione oddzielnie przez
każdego z wykonawców. Dokumenty wymienione w pkt 7.5.1 SIWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) oświadczenia, o których mowa w ust. 7.2 pkt 1) i 2) SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
7.16. W zakresie formy, okresu ważności i języka w jakim mogą być składane oświadczenia lub
dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ).
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
8.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
8.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.3 Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje itp. ( dalej zbiorczo korespondencja ) były kierowane pisemnie na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
Numer ogłoszenia: 594912-N-2019
8.4 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podany numer ogłoszenia.
8.5 Zamawiający na adres e-mail: marketing@pgk-radomsko.pl, dopuszcza przekazywanie drogą
elektroniczną następujących dokumentów:
- pytań i odpowiedzi odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- informacji dotyczących zmian ogłoszenia;
- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;
- informacji o wyniku postępowania.
8.6 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem lub e-mailem, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.
W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail wskazany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
8.7 Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
8.8 Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków, tel.
44/ 683 06 30 wew. 45, tel. kom. 501 144 147 w sprawach związanych z procedurą przetargową.
Leszek Pluciński – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. 44/ 683 01 10 w
sprawach związanych z przedmiotem zamówienia.
9. Wymagania dotyczące wadium
9.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla zadania nr 1 - 1.200,00 zł ( słownie: tysiąc dwieście złotych ).
- dla zadania nr 2 - 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych ).
- dla zadania nr 3 - 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ).
- dla zadania nr 4 - 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych ).
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9.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1
SIWZ.
9.3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A.:
Nr rachunku: 36 1240 3132 1111 0000 2967 1261
z dopiskiem: „ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ”
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 9.3 ppkt 2-5 wówczas
Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie
Zamawiającego – Sekretariat PGK Spółka z o.o. ( przed upływem terminu określonego w pkt 12.1
niniejszej SIWZ) w trwale zamkniętym opakowaniu ( np. kopercie ) opisanym tak jak opakowanie
z ofertą z dopiskiem „ WADIUM ”. Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres
związania ofertą i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego
uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w
ostatnim dniu terminu związania ofertą.
W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że
zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.
Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu związania ofertą w sposób
dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich
maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze
pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych
uprawniających do zatrzymania wadium.
9.5 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty
kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy
wpisać: „ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ”.
9.6 Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami
określonymi w art. 46 ustawy.
10. Termin związania ofertą
10.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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.
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10.3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2, nie powoduje utraty wadium.
10.4.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, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub
partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
11.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać
następujące wymogi:
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np. na
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te
złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane;
- za podpisane uznaje się własnoręczny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym
lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. W sytuacji, w której pełnomocnik działa na podstawie
innego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw ( tzw. ciąg pełnomocnictw ), wówczas takie
pełnomocnictwo(-a) winno zostać załączone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
11.5. Określone w Rozdziale 7 SIWZ dokumenty winny być złożone w sposób określony w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( Dz. U. z
2016 r., poz. 1126 ).
11.6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart
oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.
11.7. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa ( firma ), adres lub czytelny podpis w przypadku
pieczęci imiennej.
11.8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich
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ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
11.9. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy
( firmy ) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia ( por.
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp ).
11.10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu ( np. kopercie ) z oznakowaniem „ tajemnica
przedsiębiorstwa ”, lub spięte ( zszyte ) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
11.11. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach:
- kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować i opisać według
wzoru:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
Na opakowaniu powinien znajdować się napis:
„ Oferta przetargowa w postępowaniu na: Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
- kopertę wewnętrzną oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, numer
telefonu oraz faksu.
11.12. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem
adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem
Pełnomocnika.
11.13. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem,
bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
11.14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
11.16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w
odpowiednio oznakowanym opakowaniu ( np. kopercie ) z dopiskiem „ ZMIANA ” ( pozostałe
oznakowanie wg Rozdziału 11 pkt 11.12 i 11.13 ).
11.17. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ ZMIANA ” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian )
z napisem na opakowaniu ( np. kopercie ) „ WYCOFANIE ”.
11.19. Opakowanie oznakowane „ WYCOFANIE ” będzie otwierane na sesji publicznego otwarcia
ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą
otwierane.
11.20. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę wycofaną.
11.21. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
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12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85 nie później niż do dnia 18.09.2019 r. do godz. 1100.
12.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09.2019 r. o godz. 1110 w siedzibie Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85, pokój nr 101.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy ) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.bip.radomsko.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
13. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z
SIWZ.
13.2. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych
polskich, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
13.3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
13.4. Wykonawca poda na druku „ Formularz ofertowy ” – dodatek nr 1 do SIWZ cenę określoną
za cały przedmiot zamówienia obejmującą zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
13.5. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto ( z VAT ) za wykonanie
całego przedmiot zamówienia oddzielnie dla każdego z zadań.
Za ofertę najkorzystniejszą dla zadania nr 1, 2, 3 i 4 uznana zostanie oferta Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę
punktów w ramach ustalonego w Rozdziale 14 kryterium oceny ofert.
13.6. Wykonawca poda na druku „ Formularz cenowy ” wszystkie ceny jednostkowe asortymentów
dla zadania nr 1, 2, 3 i 4 określone w dodatku nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 jak i ogólną wartość zamówienia
dla każdego zadania.
13.7. Cena oferty oraz ceny jednostkowe nie podlegają zmianie na okres ważności umowy.
13.8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W przypadku gdy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty spowoduje powstanie u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
– oświadczenie, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług zawierające wskazanie nazwy ( rodzaju ) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego po stronie
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Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty podatku.
Nie załączenie do oferty w/w oświadczenia Zamawiający potraktuje jako informację,
że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty nie spowoduje u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
13.9. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz. U. z 2014 r. poz. 915 ) oraz ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego ( Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm. ).
13.10. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
13.11. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
13.12. Zamawiający poprawi w tekście oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp:
- oczywiste omyłki pisarskie – czyli widocznie mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.,
- oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – czyli błędy wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia działań
arytmetycznych,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14.1. Wybór oferty spośród ofert niewykluczonych z udziału w postępowaniu i nie podlegających
odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp, dokonany zostanie oddzielnie dla każdego z
zadań na podstawie niżej przedstawionego kryterium.
14.2. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oddzielnie dla
każdego z zadań stanowi cena – 100%.
14.3. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cn
Pc = ----- x 100 x waga kryterium 100%
Cb
gdzie:
Pc
Cn
Cb
100
100%

- liczba punktów oferty badanej w kryterium „ cena ”
- cena najniższa spośród wszystkich ważnych ofert
- cena oferty badanej
- wskaźnik stały
- procentowe znaczenie kryterium „ ceny ”

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru.
14.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę
przyznanych punktów oddzielnie dla każdego z zadań na podstawie ustalonego kryterium.
14.6. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
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15. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
15.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1 SIWZ:
1) lit. b składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) lit. a, c i d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
15.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.
1 pkt 2) lit. a,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
15.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryterium.
16.2. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Termin
zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś z Wykonawców ze
środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie
poinformowany.
16.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.
16.4. Do umów mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej.
16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
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17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Istotne dla Stron postanowienia umowy
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i
wymagania zawarte w SIWZ oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej.
3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zawarta zostanie umowa, której istotne warunki
zawarte są w dodatku nr 11 do SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia,
związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie
zmiany wysokości stawki podatku VAT ).
W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
5. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze
podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
19. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
20. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
21. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 9a
ustawy Pzp.
22. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla każdego z zadań,
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu dostaw tego samego rodzaju co dostawy stanowiące przedmiot zamówienia
podstawowego.
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23. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną – adres e-mail: marketing@pgkradomsko.pl i fax: 44/ 683 43 77.
25. Informacje dotyczące walut obcych
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
26. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
27.Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich
zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28.Informacje dotyczące możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
29. Podwykonawcy
29.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wówczas jest
obowiązany w pkt 8 Formularza ofertowego – dodatek nr 1 do SIWZ wskazać części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
29.2. Jeżeli Wykonawca nie będzie powierzał części zamówienia podwykonawcom, wówczas nie
wypełnia pkt 8 Formularza ofertowego.
29.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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Rozdział 30. Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13
rozporządzenia RODO 1).

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”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl

▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 jest Pan Piotr Kurzacz tel. 044/ 683 06 30 wew. 57,
e-mail: iod@pgk-radomsko.pl.;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Zakup wraz z dostawą
odzieży roboczej ”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
ze zm. );
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;









−
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.
2. Zamawiający informuje, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania wszystkich danych
osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego w/w postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym danych osobowych uzyskanych od Wykonawcy dot. innych osób
np. osób, których dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą wskazanych np. jako Podwykonawca.
3. Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na
Wykonawcy, a w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane
osobowe Wykonawca pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach lub innych
dokumentach w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z art. 13
lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym
postępowaniu, na potwierdzenie czego składa w pkt 2 stosowne oświadczenie zawarte w treści
Formularza ofertowego stanowiącego Dodatek nr 1 do SIWZ.
_____________
1) rozporządzenie

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 ).
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

31. Wykaz dodatków
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego,
Dodatek nr 2 - formularz cenowy dla zadania nr 1,
Dodatek nr 3 - formularz cenowy dla zadania nr 2,
Dodatek nr 4 - formularz cenowy dla zadania nr 3,
Dodatek nr 5 - formularz cenowy dla zadania nr 4,
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Dodatek nr 6 - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Dodatek nr 7 - druk oświadczenia o braku podstaw wykluczenia,
Dodatek nr 8 - druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,
Dodatek nr 9 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Dodatek nr 10 - wzór logo Zamawiającego,
Dodatek nr 11 - projekt umowy dla zadania nr 1, 2, 3 i 4.
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Część II. Dodatki do SIWZ

Dodatek nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: marketing@pgk-radomsko.pl

Ofertę przetargową składa:
Nazwa Wykonawcy:..................................................................................................................
Adres:…………............................................................................................................................
Województwo:................................................. Powiat:.............................................................
Tel./Fax. ......................................................................................................................................
REGON: ..................................................... NIP:..........................................................................
ADRES e-mail..............................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów: ..........................................................................................
Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................................
Adres:…………............................................................................................................................
Województwo:............................................................. Powiat:....................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ” z podziałem na 4 zadania:
Zadanie nr 1: Dostawa ubrań roboczych,
Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej,
Zadanie nr 3: Dostawa obuwia roboczego,
Zadanie nr 4: Dostawa rękawic roboczych,
przedkładam(-y) niniejszą ofertę oraz składamy poniższe oświadczenia:
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ:
za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:
Zadanie nr 1:

Łączna wartość zamówienia obejmująca dostawę ubrań roboczych, wynikająca z formularza
cenowego – dodatek nr 2 do SIWZ.
Cena netto całego zamówienia wynosi: …………………...................... zł
Podatek VAT: .................%
Cena brutto całego zamówienia wynosi: …………………. …………zł
Zadanie nr 2:

Łączna wartość zamówienia obejmująca dostawę odzieży roboczej, wynikająca z formularza
cenowego – dodatek nr 3 do SIWZ.
Cena netto całego zamówienia wynosi: …………………...................... zł
Podatek VAT: .................%
Cena brutto całego zamówienia wynosi: …………………. …………zł
Zadanie nr 3:

Łączna wartość zamówienia obejmująca dostawę obuwia roboczego, wynikająca z formularza
cenowego – dodatek nr 4 do SIWZ.
Cena netto całego zamówienia wynosi: …………………...................... zł
Podatek VAT: .................%
Cena brutto całego zamówienia wynosi: …………………. …………zł
Zadanie nr 4:

Łączna wartość zamówienia obejmująca dostawę rękawic roboczych, wynikająca z
formularza cenowego – dodatek nr 5 do SIWZ.
Cena netto całego zamówienia wynosi: …………………...................... zł
Podatek VAT: .................%
Cena brutto całego zamówienia wynosi: …………………. …………zł
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu 2).
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz
z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje
potrzebne do właściwego przygotowania oferty, uwzględniliśmy wszystkie warunki tam zawarte
oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.
4. Oświadczamy, że projekt umowy ( dodatek nr 11do SIWZ ) został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Wykonawca jest przedsiębiorcą *

□

małym

□

średnim

□

dużym

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z zm. ).
* zaznaczyć właściwe
7. Oświadczamy, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ przez
Zamawiającego.
8. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale poniższych podwykonawców* w następującym
zakresie ( należy podać części zamówienia zlecane podwykonawcom ):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*- niepotrzebne skreślić
9. Wadium dla zadania nr ………….. w kwocie ................................. zł wnieśliśmy w
dniu ................................... w formie: ………………………………………………………………
Wskazujemy numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w
pieniądzu ……………………………………………………………………………………………
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp nie
będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Nazwisko, imię ...............................................................................................................................
Stanowisko .....................................................................................................................................
Telefon ...................................................... faks .............................................................................
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11. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki :
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić
____________________
1)

2)

rozporządzenie 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 ).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie ).

Podpisano:

…………………………………
( Miejscowość i data )

……………………………………………………………………..
( Podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy )
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Dodatek nr 6 do SIWZ

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: marketing@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
………………………………..
………………………………..
…………..................................
( pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG )

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji )

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
„ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ” z podziałem na 4 zadania:
Zadanie nr 1: Dostawa ubrań roboczych,
Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej,
Zadanie nr 3: Dostawa obuwia roboczego,
Zadanie nr 4: Dostawa rękawic roboczych,
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….………….. , dnia ………….……. r.
( miejscowość )

….............................................
( podpis )

OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….………….. , dnia ………….……. r.
( miejscowość )
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Dodatek nr 7 do SIWZ

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: marketing@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
………………………………..
………………………………..
…………..................................
( pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG )

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji )

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( dalej zwanej: ustawą Pzp ),
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
„ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ” z podziałem na 4 zadania:
Zadanie nr 1: Dostawa ubrań roboczych,
Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej,
Zadanie nr 3: Dostawa obuwia roboczego,
Zadanie nr 4: Dostawa rękawic roboczych,
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

…………….………….. , dnia ………….……. r.
( miejscowość )

….............................................
( podpis )

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………......... ustawy Pzp ( podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp ). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………

…………….………….. , dnia ………….……. r.
( miejscowość )

….............................................
( podpis )

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG ),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

…………….………….. , dnia ………….……. r.
( miejscowość )
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….………….. , dnia ………….……. r.
( miejscowość )
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Dodatek nr 8 do SIWZ

Uwaga !!! Niniejszy formularz Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia publikacji informacji na stronie
internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ( informacja z otwarcia ofert ) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
…………..................................
( pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG )

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji )

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ” z podziałem na 4 zadania:
Zadanie nr 1: Dostawa ubrań roboczych,
Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej,
Zadanie nr 3: Dostawa obuwia roboczego,
Zadanie nr 4: Dostawa rękawic roboczych,
w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
informuję, że:
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* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów.
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa

Adres

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA!

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców
osobno w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy.

………………………………….
( podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki

..............................................
( miejscowość i data )

*- niepotrzebne skreślić
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Dodatek nr 9 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ” z podziałem na 4
zadania:
Zadanie nr 1: Dostawa ubrań roboczych,
Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej,
Zadanie nr 3: Dostawa obuwia roboczego,
Zadanie nr 4: Dostawa rękawic roboczych.
Zadanie nr 1 - ubrania robocze:
1. Ubranie letnie typ szwedzki: kolor niebieski tzw. CPN z logo firmy i pasami odblaskowymi,

materiał 100% bawełny, gramatura minimum 270 g/m2, materiał użyty do produkcji ubrania nie może
wykazywać kurczliwości większej niż 3%. Taśmy, napisy oraz kolorowe tkaniny użyte do produkcji
ubrania winny być odporne na spieranie i płowienie.
Bluza szwedzka do pasa, z kołnierzem, na bokach bluzy ściągacze, bluza zapinana na guziki. Rękaw
długi zakończony mankietem zapinanym na guzik, minimum dwie kieszenie górne z klapkami
zapinanymi na guziki, minimum dwie kieszenie dolne. Na plecach i rękawach bluzy poziome pasy
odblaskowe w kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu.
Na plecach kurtki logo firmy o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm / wg załączonego
wzoru /. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
Spodnie ogrodniczki, w pasie wszyty ściągacz gumowy, w szelki wstawiana guma, szelki zakończone
klamrami z możliwością regulacji ze znaczną tolerancją ich długości, na bokach zapinanie na guziki z
możliwością regulacji, nogawki proste, na karczku duża kieszeń zasuwana na zamek błyskawiczny, na
nogawkach minimum dwie kieszenie, rozporek na guziki, na nogawkach pozioma taśma odblaskowa w
kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu, umieszczona
10-13 cm poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN- EN471 (klasa 2).
Ilość 380 kpl.
2. Ubranie letnie typ szwedzki: kolor zielony z logo firmy i pasami odblaskowymi, materiał 100%
bawełny, gramatura minimum 270 g/m2, materiał użyty do produkcji ubrania nie może wykazywać
kurczliwości większej niż 3%.
Bluza szwedzka do pasa, z kołnierzem, na bokach bluzy ściągacze, bluza zapinana na guziki. Rękaw
długi zakończony mankietem zapinanym na guzik, minimum dwie kieszenie górne z klapkami
zapinanymi na guziki, minimum dwie kieszenie dolne. Na plecach i rękawach bluzy poziome pasy
odblaskowe w kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu.
Na plecach kurtki logo firmy o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm / wg załączonego wzoru /.
Odblaskowość zgodna z PN EN471 (klasa 2).
Spodnie ogrodniczki, w pasie wszyty ściągacz gumowy, w szelki wstawiana guma, szelki zakończone
klamrami z możliwością regulacji ze znaczną tolerancją ich długości, na bokach zapinanie na guziki z
możliwością regulacji, nogawki proste, na karczku duża kieszeń zasuwana na zamek błyskawiczny, na
nogawkach minimum dwie kieszenie, rozporek na guziki, na nogawkach pozioma taśma odblaskowa w
kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu, umieszczona
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10-13 cm poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
Ilość 8 kpl.
3. Ubranie ocieplane typ szwedzki: kolor niebieski tzw. CPN z logo firmy i pasami odblaskowymi,

materiał 100% bawełny, gramatura minimum 270 g/m2, materiał użyty do produkcji ubrania nie może
wykazywać kurczliwości większej niż 3%. Bluza szwedzka do pasa z kołnierzem, na bokach ściągacze
gumowe, bluza zapinana na guziki. Rękaw długi zakończony mankietem zapinanym na guzik, minimum
dwie kieszenie górne z klapkami zapinanymi na guziki, minimum dwie kieszenie dolne, na plecach i
rękawach bluzy poziome pasy odblaskowe w kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5
cm taśmą wewnątrz podkładu. Na plecach kurtki logo firmy o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24
cm / wg załączonego wzoru /.
Spodnie ogrodniczki, w pasie wszyty ściągacz gumowy, w szelki wstawiana guma o szerokości 4 cm,
szelki zakończone klamrami z możliwością regulacji ze znaczną tolerancją ich długości, na bokach
zapinane na guziki z możliwością regulacji, nogawki proste, na karczku duża kieszeń zasuwana na
zamek błyskawiczny, na nogawkach minimum dwie kieszenie boczne i podłużna kieszeń na prawej
nogawce o szerokości około 5 cm, rozporek na guziki, na nogawkach pozioma taśma odblaskowa w
kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu umieszczona
10-13 cm poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
Ilość 100 kpl.
4. Ubranie ocieplane typ szwedzki: kolor zielony z logo firmy i pasami odblaskowymi, materiał
100% bawełny, gramatura minimum 270 g/m2, materiał użyty do produkcji ubrania nie może wykazywać
kurczliwości większej niż 3%. Bluza szwedzka do pasa z kołnierzem, na bokach ściągacze gumowe,
bluza zapinana na guziki. Rękaw długi zakończony mankietem zapinanym na guzik, minimum dwie
kieszenie górne z klapkami zapinanymi na guziki, minimum dwie kieszenie dolne, na plecach i rękawach
bluzy poziome pasy odblaskowe w kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą
wewnątrz podkładu. Na plecach kurtki logo firmy o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm / wg
załączonego wzoru /. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
Spodnie ogrodniczki, w pasie wszyty ściągacz gumowy, w szelki wstawiana guma o szerokości 4 cm,
szelki zakończone klamrami z możliwością regulacji ze znaczną tolerancją ich długości, na bokach
zapinane na guziki z możliwością regulacji, nogawki proste, na karczku duża kieszeń zasuwana na
zamek błyskawiczny, na nogawkach minimum dwie kieszenie boczne i podłużna kieszeń na prawej
nogawce o szerokości około 5 cm, rozporek na guziki, na nogawkach pozioma taśma odblaskowa w
kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu umieszczona
10-13 cm poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
Ilość 5 kpl.
5. Ubranie dla spawacza: bluza i spodnie ogrodniczki uszyte ze specjalnej bawełny o wysokiej

gramaturze 330g/m2 poddanej specjalnej obróbce nadającej jej właściwości trudnopalne. Zgodność z
normami EN 340:2006 „ odzież ochronna, wymagania ogólne i EN ISO 11611:2009 „ odzież ochronna
do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych ”.
Ilość 12 kpl.
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Zadanie nr 2 - odzież robocza:
1. Koszula robocza męska, z tkaniny bawełnianej flanelowej 100% o gramaturze minimum
180 g/m2, polskiej produkcji, w różnorodnej gamie kolorystycznej z długim rękawem.
Koszule powinny spełniać wymagania normy PN-92-P 84683, PN-P-84525 i PN-EN 340.
Ilość 350 szt.
2. Skarpety męskie 100% bawełniane, kolor czarny. Krajowe.
Ilość 500 par.
3. Kalesony z dzianiny, kolor szary, popielaty itp. z rozporkiem i ściągaczami przy kostkach. Krajowe.
Ilość 280 par.
4. Czapka typu „ baseball " kolor niebieski z tkaniny drelichowej - bawełna 100%, posiadać
winna usztywniony daszek, z tyłu czapki zapinka do regulacji jej obwodu. Norma PN-EN 340.
Kategoria 1.
Ilość 180 szt.
5. Czapka zimowa z dzianiny czarna.
Ilość 100 szt.
6. Kurtka przeciwdeszczowa wodoodporna męska z kapturem ¾ w kolorze żółtym.
Powinna spełniać wymagania normy PN-EN 343:2007: odzież ochronna, ochrona przed
deszczem. Logo na plecach o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm. Odblaskowość zgodna z
PN-EN 471.
Ilość 80 szt.
7. Kamizelka odblaskowa w kolorze żółtym fluoroestencyjnym z nadrukiem laga firmy na
plecach o wymiarach : wysokość 15 cm, szerokość 24 cm (według załączonego wzoru), dwa
poziome pasy odblaskowe – odblaskowość zgodna z PN-EN 471.
Ilość 300 szt.
8. Kamizelka odblaskowa w kolorze żółtym, wykonane z dzianiny dziurkowanej z nadrukiem
loga firmy na plecach o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm (według załączonego
wzoru), poziome pasy odblaskowe – odblaskowość zgodna z PN-EN 471.
Ilość 120 szt.
9. Komplet przeciwdeszczowy, ostrzegawczy w kolorze pomarańczowym: bluza i spodnie,
szwy uszczelnione. Kaptur stały ze ściągającym sznurkiem. Zamek błyskawiczny pod listwą na
zatrzaski, rękawy raglanowe z wewnętrznym mankietem, chroniącym przed wiatrem. Taśmy w
kolorze srebrnym, umieszczone na rękawach, na wysokości talii kurtki i w dole nogawek
spodni. Spodnie ściągane w pasie. Logo na plecach o wymiarach : wysokość 15 cm, szerokość 24 cm
Materiał odblaskowy: 100% poliester powlekany PCV.
Normy EN 343 - ogólne wymagania dla odzieży, – odzież ochronna przed deszczem PN-EN 471 –
odzież ochronna o intensywnej widzialności.
Ilość 40 kpl.
str. 35

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie pn.: „ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Odzież robocza musi:
- być fabrycznie nowa,
- być dostępna we wszystkich rozmiarach,
- posiadać oryginalne metki identyfikujące wyrób ( nazwa, materiał, sposób prania, czyszczenia
lub konserwacji ) i producenta,
- być odpowiednio oznakowana pod względem wielkości (rozmiaru) zgodnie z PN-EN
340,
- posiadać deklaracje zgodności WE,
- uszyta z tkanin, które posiadające certyfikat zgodności z Polska Normą, Certyfikat Jakości
Centralnego Instytutu Ochrony Pacy lub Zakładu Certyfikacji Technik i Technologii
Dziewiarskich.
Zadanie nr 3 – obuwie robocze:
1.Trzewiki robocze męskie . Trzewik ochronny, wierzch wykonany z naturalnej skóry bydlęcej,
podnosek kompozytowy, podpodeszwa przeciwprzebiciowa, wkładki anatomicznie formowane,
podeszwa PU/PU. Wykonane zgodnie z normą EN ISO 20345 S3 SRC.
Ilość 300 par.
2.Trzewiki robocze damskie. Trzewik ochronny, wierzch wykonany z naturalnej skóry bydlęcej,
podnosek kompozytowy, podpodeszwa przeciwprzebiciowa, wkładki anatomicznie formowane,
podeszwa PU/PU. Wykonane zgodnie z normą EN ISO 20345 S3 SRC.
Ilość 20 par.
3. Buty gumowo filcowe męskie – 100% guma. Podeszwy gumowe antypoślizgowe,
wewnętrzna część buta ocieplana z włókniny, która obłożona jest gumą do wysokości 2/3.
Wysokość buta około 33 cm. Spełniające wymogi norm: PN-EN ISO 20347:2007 i PN EN ISO
20347/2007/AC:2007 i PN-EN ISO 0347/A1:2008.
Ilość 90 par.
4. Buty gumowe męskie – 100% guma, olejoodporne, wysokość buta około 37 cm,
wykonane zgodnie z normą PN - EN 347:2005.
Ilość 115 par.
5. Buty gumowe damskie wykonane zgodnie z normą PN-EN 347:2005.
Ilość 30 par.
6. Trzewiki dla spawacza wykonanie wierzchu trzewika w całości ze skóry, gwarantujące dużą
wytrzymałość na odpryski metalu oraz przecięcie i rozerwanie. Gruba trudnościeralna podeszwa
przyklejona i dodatkowo przyszyta, zapewniająca długi okres użytkowania w bardzo trudnych
warunkach. Zgodność z normą PN-EN ISO 20345:2005.
Ilość 10 par.
7. Trzewiki robocze ocieplane damskie. Wierzchy wykonane z naturalnej skóry bydlęcej,
wodoodpornej, ocieplane, odporne na niskie temperatury, z metalowym podnoskiem do 200 J, z
wkładką
antyprzebiciową,
podeszwy
PU/PU,
antypoślizgowe,
olejoodporne,
antyelektrostatyczne odporne na ścieranie, absorpcja energii w części piętowej. Spełniające
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normę PN- EN ISO 20345.
Ilość 20 par.
8. Trzewiki robocze ocieplane męskie zgodne z normą . Wierzchy wykonane z naturalnej skóry
bydlęcej, wodoodpornej, ocieplane, odporne na niskie temperatury, z metalowym podnoskiem do
200 J, z wkładką antyprzebiciową, podeszwy PU/PU, antypoślizgowe, olejoodporne,
antyelektrostatyczne odporne na ścieranie, absorpcja energii w części piętowej. Spełniające
normę PN-EN ISO 20345.
Ilość 30 par.
Zadanie nr 4 – rękawice robocze:
1. Rękawice robocze ochronne pięciopalcowe ze skóry licowej bydlęcej i drelichu chroniące
prze urazami mechanicznymi. Wewnętrzna /chwytna/ część dłoni wykonana w całości z jednej
części bardzo dobrej jakości skóry, skórzane wzmocnienia na kostkach. Rękawica zakończona
usztywnionym mankietem oraz wykończona wewnątrz podszewką, Strona grzbietowa i mankiet z
tkaniny drelichowej. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 388:2017-02.
Ilość 1000 par.
2. Rękawice pięciopalcowe ocieplane. Rękawice ocieplane, termoodporne, powlekane gumą o
porowatej strukturze, wykonane z pętelkowej przędzy akrylowej.
Wykonane zgodnie z normą EN 388 ( odporność – 1331), EN 511 ( odporność – X2X ),
EN 420.
Ilość 800 par.
3. Rękawice pięciopalcowe ocieplane wzmacniane skórą bydlęcą licową, zakończone
usztywnionym mankietem, część chwytna wzmocniona przeszyciem, ocieplane futerkiem typu
BOA. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 420+A1:2010.
Ilość 400 par.
4. Rękawice antyprzecięciowe. Rękawice wykonane z wysokojakościowej przędzy
modyfikowanej, bardzo odpornej na przecięcia (5), powlekane poliuretanem, zakończone
ściągaczem. Odporność na ścieranie (4), odporność na przedarcia (4), odporność na przebicia (3).
Wykonane zgodnie zn normą PN-EN 388:2017:02.
Ilość 500 par.
5. Rękawice spawalnicze pięciopalcowe. Rękawice spełniające warunki normy PN-EN
12477::2005/A1:2007, PN-EN 388:2006 oraz winny posiadać znak CE. Wykonane w całości ze
skóry licowej, impregnowanej, olejoodpornej, w części chwytnej nie dzielone, bez przeszycia,
wykonane z jednego elementu skóry, z długim mankietem tego samego rodzaju skóry, podszewka
trudnopalna.
Ilość 140 par.
6. Rękawice kwasoodporne z naturalnego lateksu posiadające znak bezpieczeństwa CE.
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388:2006 i PN-EN 420.
Ilość 12 par.
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7. Rękawice typu Rekodrag, powlekane gumą o porowatej strukturze, dużej przyczepności,
odporne na rozdarcia i pęknięcia, trudnościeralne. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388:2006 i
PN-EN 420.
Ilość 5000 par.
8. Rękawice typu RTELA wykonane z poliesteru, powlekane latexem, zakończone ściągaczem,
odporne na ścierania i rozdarcia. Zgodne z Normą EN388 i PN- EN 420.
Ilość 33000 par.
9. Rękawice wykonane z grubego niebieskiego nitrylu. Usztywniony kauczukowy mankiet.
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388;2006
Ilość 300 par.
2. Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Oferowany asortyment musi być wykonany zgodnie z obowiązującą normą, posiadać niezbędne
atesty, a odzież ochronna musi posiadać oznakowanie CE.
2. Dostawy asortymentu będą realizowane sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.
3. Zamówienia będą składane w asortymentach, rozmiarach i ilościach wynikających z potrzeb
bieżących Zamawiającego.
4. Termin oraz wielkość poszczególnych dostaw określa Zamawiający. Zamawiający
każdorazowo faksem lub e-mailem określi Wykonawcy wielkość każdej dostawy udzielając
7 dniowego terminu do jej realizacji.
5. Ilość zamówionych asortymentów w zadaniu nr 1, 2, 3 i 4 mogą ulec zmianie tj. zwiększeniu lub
zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zakupu mniejszej ilości
asortymentów Dostawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń z tego tytuły. W
przypadku zajścia konieczności zakupu większej ilości asortymentów, czego nie można było
wcześniej przewidzieć, a na które Zamawiający nie miał wpływu zostanie sporządzony aneks
mówiący o zwiększeniu ilości dostaw niezbędnych asortymentów maksymalnie do 20% wartości
każdego zadana.
6. Wykonawca dostarczy materiały własnym środkiem transportu na swój koszt.
7. Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
8. Wykonawca dostarczy asortyment do magazynu Zamawiającego: 97-500 Radomsko,
ul. Stara Droga 85 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00 za wyjątkiem sobót, niedziel i
świąt.
9. Podane w ofercie ceny jednostkowe określone w dodatku nr 2, 3, 4 i 5 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia nie będą podlegać zmianie przez cały okres realizacji umowy.
UWAGA!
Zamawiający przed podpisaniem umowy z oferentem, którego oferta cenowa jest najkorzystniejsza
dopuszcza możliwość wezwania tego oferenta do przedstawienia asortymentów celem sprawdzenia
ich zgodności z opisem wymogów przedmiotu umowy. Oferent zobowiązuje się dostarczyć na
własny koszt do siedziby zamawiającego wskazane wzory w terminie 3 dni od dnia wezwania.
Wzory te zostaną poddane ocenie pod względem wymogów określonych w opisie przedmiotu
zamówienia przez komisje ze strony zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez komisję
jakichkolwiek niezgodności oferta zostanie odrzucona.
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Wzory poszczególnych asortymentów przesłanych przez oferenta, z którym zostanie podpisania
umowa na dostawę będą przechowywane przez cały czas trwania umowy i będą stanowić wzór
według którego będzie dokonywana ocena każdorazowej dostawy pod względem zgodności z
wymaganiami określonymi w opisie poszczególnych asortymentów. Wzory te zostaną zwrócone
oferentowi po zrealizowaniu umowy.
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Dodatek nr 10 do SIWZ

WZÓR
LOGO ZAMAWIAJĄCEGO
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Dodatek nr 11 do SIWZ

UMOWA Nr SZ …………/2019 ( PROJEKT )
zawarta w dniu ……………….. r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045812, Regon 590585041,
NIP 772-010-01-76 z kapitałem zakładowym w wysokości 59.794.500,00 PLN zwanym dalej "
Zamawiającym ", reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego występuje:
1. Prezes Zarządu Spółki - inż. Marek Glądalski
a: ……………………………………………………………………………………………………...
wpisaną do ……………………………………………….. pod numerem………………… zwaną w
dalszej części umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje:
1. ………………………………
NIP: ……………………….

REGON: …………………………

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „ Zakup wraz z dostawą odzieży
roboczej ”, zawiera się umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i ofertą, do dostawy Zamawiającemu asortymentu wyszczególnionego w
formularzu cenowym ( dodatek nr 2, 3, 4 i 5 ) do umowy tj:
Zadanie nr 1 - ubrania robocze:
1. Ubranie letnie typ szwedzki: kolor niebieski tzw. CPN z logo firmy i pasami odblaskowymi,

materiał 100% bawełny, gramatura minimum 270 g/m2, materiał użyty do produkcji ubrania nie może
wykazywać kurczliwości większej niż 3%. Taśmy, napisy oraz kolorowe tkaniny użyte do produkcji
ubrania winny być odporne na spieranie i płowienie.
Bluza szwedzka do pasa, z kołnierzem, na bokach bluzy ściągacze, bluza zapinana na guziki. Rękaw
długi zakończony mankietem zapinanym na guzik, minimum dwie kieszenie górne z klapkami
zapinanymi na guziki, minimum dwie kieszenie dolne. Na plecach i rękawach bluzy poziome pasy
odblaskowe w kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu.
Na plecach kurtki logo firmy o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm / wg załączonego
wzoru /. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
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Spodnie ogrodniczki, w pasie wszyty ściągacz gumowy, w szelki wstawiana guma, szelki zakończone
klamrami z możliwością regulacji ze znaczną tolerancją ich długości, na bokach zapinanie na guziki z
możliwością regulacji, nogawki proste, na karczku duża kieszeń zasuwana na zamek błyskawiczny, na
nogawkach minimum dwie kieszenie, rozporek na guziki, na nogawkach pozioma taśma odblaskowa w
kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu, umieszczona
10-13 cm poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN- EN471 (klasa 2).
Ilość 380 kpl.
2. Ubranie letnie typ szwedzki: kolor zielony z logo firmy i pasami odblaskowymi, materiał 100%

bawełny, gramatura minimum 270 g/m2, materiał użyty do produkcji ubrania nie może wykazywać
kurczliwości większej niż 3%.
Bluza szwedzka do pasa, z kołnierzem, na bokach bluzy ściągacze, bluza zapinana na guziki. Rękaw
długi zakończony mankietem zapinanym na guzik, minimum dwie kieszenie górne z klapkami
zapinanymi na guziki, minimum dwie kieszenie dolne. Na plecach i rękawach bluzy poziome pasy
odblaskowe w kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu.
Na plecach kurtki logo firmy o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm / wg załączonego wzoru /.
Odblaskowość zgodna z PN EN471 (klasa 2).
Spodnie ogrodniczki, w pasie wszyty ściągacz gumowy, w szelki wstawiana guma, szelki zakończone
klamrami z możliwością regulacji ze znaczną tolerancją ich długości, na bokach zapinanie na guziki z
możliwością regulacji, nogawki proste, na karczku duża kieszeń zasuwana na zamek błyskawiczny, na
nogawkach minimum dwie kieszenie, rozporek na guziki, na nogawkach pozioma taśma odblaskowa w
kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu, umieszczona
10-13 cm poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
Ilość 8 kpl.
3. Ubranie ocieplane typ szwedzki: kolor niebieski tzw. CPN z logo firmy i pasami odblaskowymi,

materiał 100% bawełny, gramatura minimum 270 g/m2, materiał użyty do produkcji ubrania nie może
wykazywać kurczliwości większej niż 3%. Bluza szwedzka do pasa z kołnierzem, na bokach ściągacze
gumowe, bluza zapinana na guziki. Rękaw długi zakończony mankietem zapinanym na guzik, minimum
dwie kieszenie górne z klapkami zapinanymi na guziki, minimum dwie kieszenie dolne, na plecach i
rękawach bluzy poziome pasy odblaskowe w kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5
cm taśmą wewnątrz podkładu. Na plecach kurtki logo firmy o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24
cm / wg załączonego wzoru /.
Spodnie ogrodniczki, w pasie wszyty ściągacz gumowy, w szelki wstawiana guma o szerokości 4 cm,
szelki zakończone klamrami z możliwością regulacji ze znaczną tolerancją ich długości, na bokach
zapinane na guziki z możliwością regulacji, nogawki proste, na karczku duża kieszeń zasuwana na
zamek błyskawiczny, na nogawkach minimum dwie kieszenie boczne i podłużna kieszeń na prawej
nogawce o szerokości około 5 cm, rozporek na guziki, na nogawkach pozioma taśma odblaskowa w
kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu umieszczona
10-13 cm poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
Ilość 100 kpl.
4. Ubranie ocieplane typ szwedzki: kolor zielony z logo firmy i pasami odblaskowymi, materiał
100% bawełny, gramatura minimum 270 g/m2, materiał użyty do produkcji ubrania nie może wykazywać
kurczliwości większej niż 3%. Bluza szwedzka do pasa z kołnierzem, na bokach ściągacze gumowe,
bluza zapinana na guziki. Rękaw długi zakończony mankietem zapinanym na guzik, minimum dwie
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kieszenie górne z klapkami zapinanymi na guziki, minimum dwie kieszenie dolne, na plecach i rękawach
bluzy poziome pasy odblaskowe w kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą
wewnątrz podkładu. Na plecach kurtki logo firmy o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm / wg
załączonego wzoru /. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
Spodnie ogrodniczki, w pasie wszyty ściągacz gumowy, w szelki wstawiana guma o szerokości 4 cm,
szelki zakończone klamrami z możliwością regulacji ze znaczną tolerancją ich długości, na bokach
zapinane na guziki z możliwością regulacji, nogawki proste, na karczku duża kieszeń zasuwana na
zamek błyskawiczny, na nogawkach minimum dwie kieszenie boczne i podłużna kieszeń na prawej
nogawce o szerokości około 5 cm, rozporek na guziki, na nogawkach pozioma taśma odblaskowa w
kolorze pomarańczowym o szerokości 5 cm ze srebrną 2,5 cm taśmą wewnątrz podkładu umieszczona
10-13 cm poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN-EN471 (klasa 2).
Ilość 5 kpl.
5. Ubranie dla spawacza: bluza i spodnie ogrodniczki uszyte ze specjalnej bawełny o wysokiej

gramaturze 330g/m2 poddanej specjalnej obróbce nadającej jej właściwości trudnopalne. Zgodność z
normami EN 340:2006 „ odzież ochronna, wymagania ogólne i EN ISO 11611:2009 „ odzież ochronna
do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych ”.
Ilość 12 kpl.
Zadanie nr 2 - odzież robocza:
1. Koszula robocza męska, z tkaniny bawełnianej flanelowej 100% o gramaturze minimum
180 g/m2, polskiej produkcji, w różnorodnej gamie kolorystycznej z długim rękawem.
Koszule powinny spełniać wymagania normy PN-92-P 84683, PN-P-84525 i PN-EN 340.
Ilość 350 szt.
2. Skarpety męskie 100% bawełniane, kolor czarny. Krajowe.
Ilość 500 par.
3. Kalesony z dzianiny, kolor szary, popielaty itp. z rozporkiem i ściągaczami przy kostkach. Krajowe.
Ilość 280 par.
4. Czapka typu „ baseball " kolor niebieski z tkaniny drelichowej - bawełna 100%, posiadać
winna usztywniony daszek, z tyłu czapki zapinka do regulacji jej obwodu. Norma PN-EN 340.
Kategoria 1.
Ilość 180 szt.
5. Czapka zimowa z dzianiny czarna.
Ilość 100 szt.
6. Kurtka przeciwdeszczowa wodoodporna męska z kapturem ¾ w kolorze żółtym.
Powinna spełniać wymagania normy PN-EN 343:2007: odzież ochronna, ochrona przed
deszczem. Logo na plecach o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm. Odblaskowość zgodna z
PN-EN 471.
Ilość 80 szt.
7. Kamizelka odblaskowa w kolorze żółtym fluoroestencyjnym z nadrukiem laga firmy na
plecach o wymiarach : wysokość 15 cm, szerokość 24 cm (według załączonego wzoru), dwa
poziome pasy odblaskowe – odblaskowość zgodna z PN-EN 471.
Ilość 300 szt.
8. Kamizelka odblaskowa w kolorze żółtym, wykonane z dzianiny dziurkowanej z nadrukiem
loga firmy na plecach o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 24 cm (według załączonego
wzoru), poziome pasy odblaskowe – odblaskowość zgodna z PN-EN 471.
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Ilość 120 szt.
9. Komplet przeciwdeszczowy, ostrzegawczy w kolorze pomarańczowym: bluza i spodnie,
szwy uszczelnione. Kaptur stały ze ściągającym sznurkiem. Zamek błyskawiczny pod listwą na
zatrzaski, rękawy raglanowe z wewnętrznym mankietem, chroniącym przed wiatrem. Taśmy w
kolorze srebrnym, umieszczone na rękawach, na wysokości talii kurtki i w dole nogawek
spodni. Spodnie ściągane w pasie. Logo na plecach o wymiarach : wysokość 15 cm, szerokość 24 cm
Materiał odblaskowy: 100% poliester powlekany PCV.
Normy EN 343 - ogólne wymagania dla odzieży, – odzież ochronna przed deszczem PN-EN 471 –
odzież ochronna o intensywnej widzialności.
Ilość 40 kpl.
Odzież robocza musi:
- być fabrycznie nowa,
- być dostępna we wszystkich rozmiarach,
- posiadać oryginalne metki identyfikujące wyrób ( nazwa, materiał, sposób prania, czyszczenia
lub konserwacji ) i producenta,
- być odpowiednio oznakowana pod względem wielkości (rozmiaru) zgodnie z PN-EN
340,
- posiadać deklaracje zgodności WE,
- uszyta z tkanin, które posiadające certyfikat zgodności z Polska Normą, Certyfikat Jakości
Centralnego Instytutu Ochrony Pacy lub Zakładu Certyfikacji Technik i Technologii
Dziewiarskich.
Zadanie nr 3 – obuwie robocze:
1.Trzewiki robocze męskie . Trzewik ochronny, wierzch wykonany z naturalnej skóry bydlęcej,
podnosek kompozytowy, podpodeszwa przeciwprzebiciowa, wkładki anatomicznie formowane,
podeszwa PU/PU. Wykonane zgodnie z normą EN ISO 20345 S3 SRC.
Ilość 300 par.
2.Trzewiki robocze damskie. Trzewik ochronny, wierzch wykonany z naturalnej skóry bydlęcej,
podnosek kompozytowy, podpodeszwa przeciwprzebiciowa, wkładki anatomicznie formowane,
podeszwa PU/PU. Wykonane zgodnie z normą EN ISO 20345 S3 SRC.
Ilość 20 par.
3. Buty gumowo filcowe męskie – 100% guma. Podeszwy gumowe antypoślizgowe,
wewnętrzna część buta ocieplana z włókniny, która obłożona jest gumą do wysokości 2/3.
Wysokość buta około 33 cm. Spełniające wymogi norm: PN-EN ISO 20347:2007 i PN EN ISO
20347/2007/AC:2007 i PN-EN ISO 0347/A1:2008.
Ilość 90 par.
4. Buty gumowe męskie – 100% guma, olejoodporne, wysokość buta około 37 cm,
wykonane zgodnie z normą PN - EN 347:2005.
Ilość 115 par.
5. Buty gumowe damskie wykonane zgodnie z normą PN-EN 347:2005.
Ilość 30 par.
6. Trzewiki dla spawacza wykonanie wierzchu trzewika w całości ze skóry, gwarantujące dużą
wytrzymałość na odpryski metalu oraz przecięcie i rozerwanie. Gruba trudnościeralna podeszwa
przyklejona i dodatkowo przyszyta, zapewniająca długi okres użytkowania w bardzo trudnych
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warunkach. Zgodność z normą PN-EN ISO 20345:2005.
Ilość 10 par.
7. Trzewiki robocze ocieplane damskie. Wierzchy wykonane z naturalnej skóry bydlęcej,
wodoodpornej, ocieplane, odporne na niskie temperatury, z metalowym podnoskiem do 200 J, z
wkładką
antyprzebiciową,
podeszwy
PU/PU,
antypoślizgowe,
olejoodporne,
antyelektrostatyczne odporne na ścieranie, absorpcja energii w części piętowej. Spełniające
normę PN- EN ISO 20345.
Ilość 20 par.
8. Trzewiki robocze ocieplane męskie zgodne z normą . Wierzchy wykonane z naturalnej skóry
bydlęcej, wodoodpornej, ocieplane, odporne na niskie temperatury, z metalowym podnoskiem do
200 J, z wkładką antyprzebiciową, podeszwy PU/PU, antypoślizgowe, olejoodporne,
antyelektrostatyczne odporne na ścieranie, absorpcja energii w części piętowej. Spełniające
normę PN-EN ISO 20345.
Ilość 30 par.
Zadanie nr 4 – rękawice robocze:
1. Rękawice robocze ochronne pięciopalcowe ze skóry licowej bydlęcej i drelichu chroniące
prze urazami mechanicznymi. Wewnętrzna /chwytna/ część dłoni wykonana w całości z jednej
części bardzo dobrej jakości skóry, skórzane wzmocnienia na kostkach. Rękawica zakończona
usztywnionym mankietem oraz wykończona wewnątrz podszewką, Strona grzbietowa i mankiet z
tkaniny drelichowej. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 388:2017-02.
Ilość 1000 par.
2. Rękawice pięciopalcowe ocieplane. Rękawice ocieplane, termoodporne, powlekane gumą o
porowatej strukturze, wykonane z pętelkowej przędzy akrylowej.
Wykonane zgodnie z normą EN 388 ( odporność – 1331), EN 511 ( odporność – X2X ),
EN 420.
Ilość 800 par.
3. Rękawice pięciopalcowe ocieplane wzmacniane skórą bydlęcą licową, zakończone
usztywnionym mankietem, część chwytna wzmocniona przeszyciem, ocieplane futerkiem typu
BOA. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 420+A1:2010.
Ilość 400 par.
4. Rękawice antyprzecięciowe. Rękawice wykonane z wysokojakościowej przędzy
modyfikowanej, bardzo odpornej na przecięcia (5), powlekane poliuretanem, zakończone
ściągaczem. Odporność na ścieranie (4), odporność na przedarcia (4), odporność na przebicia (3).
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388:2017:02.
Ilość 500 par.
5. Rękawice spawalnicze pięciopalcowe. Rękawice spełniające warunki normy PN-EN
12477::2005/A1:2007, PN-EN 388:2006 oraz winny posiadać znak CE. Wykonane w całości ze
skóry licowej, impregnowanej, olejoodpornej, w części chwytnej nie dzielone, bez przeszycia,
wykonane z jednego elementu skóry, z długim mankietem tego samego rodzaju skóry, podszewka
trudnopalna.
Ilość 140 par.
6. Rękawice kwasoodporne z naturalnego lateksu posiadające znak bezpieczeństwa CE.
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388:2006 i PN-EN 420.
Ilość 12 par.
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7. Rękawice typu Rekodrag, powlekane gumą o porowatej strukturze, dużej przyczepności,
odporne na rozdarcia i pęknięcia, trudnościeralne. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388:2006 i
PN-EN 420.
Ilość 5000 par.
8. Rękawice typu RTELA wykonane z poliesteru, powlekane latexem, zakończone ściągaczem,
odporne na ścierania i rozdarcia. Zgodne z Normą EN388 i PN- EN 420.
Ilość 33000 par.
9. Rękawice wykonane z grubego niebieskiego nitrylu. Usztywniony kauczukowy mankiet.
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388;2006
Ilość 300 par.
2. Oferowany asortyment musi być wykonany zgodnie z obowiązującą normą, posiadać niezbędne
atesty, a odzież ochronna musi posiadać oznakowanie CE.
3. Dostawy asortymentu będą realizowane sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.
4. Zamówienia będą składane w asortymentach, rozmiarach i ilościach wynikających z potrzeb
bieżących Zamawiającego.
5. Termin oraz wielkość poszczególnych dostaw określa Zamawiający. Zamawiający
każdorazowo faksem lub e-mailem określi Wykonawcy wielkość każdej dostawy udzielając
7 dniowego terminu do jej realizacji.
6. Ilość zamówionych asortymentów w zadaniu nr 1, 2, 3 i 4 mogą ulec zmianie tj. zwiększeniu lub
zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zakupu mniejszej ilości
asortymentów Dostawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń z tego tytuły. W
przypadku zajścia konieczności zakupu większej ilości asortymentów, czego nie można było
wcześniej przewidzieć, a na które Zamawiający nie miał wpływu zostanie sporządzony aneks
mówiący o zwiększeniu ilości dostaw niezbędnych asortymentów maksymalnie do 20% wartości
każdego zadana.
7. Wykonawca dostarczy materiały własnym środkiem transportu na swój koszt.
8. Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
9. Wykonawca dostarczy asortyment do magazynu Zamawiającego: 97-500 Radomsko,
ul. Stara Droga 85 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00 za wyjątkiem sobót, niedziel i
świąt.
§2
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynikające z formularza cenowego
( dodatek nr 2, 3, 4 i 5 ), które zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi:
Zadanie nr 1:

Łączna wartość zamówienia obejmująca dostawę ubrań roboczych, wynikająca z formularza
cenowego – dodatek nr 2 do umowy.
Cena netto całego zamówienia wynosi: …………………...................... zł
Podatek VAT: .................%
Cena brutto całego zamówienia wynosi: …………………. …………zł
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Zadanie nr 2:

Łączna wartość zamówienia obejmująca dostawę odzieży roboczej, wynikająca z formularza
cenowego – dodatek nr 3 do umowy.
Cena netto całego zamówienia wynosi: …………………...................... zł
Podatek VAT: .................%
Cena brutto całego zamówienia wynosi: …………………. …………zł
Zadanie nr 3:

Łączna wartość zamówienia obejmująca dostawę obuwia roboczego, wynikająca z formularza
cenowego – dodatek nr 4 do umowy.
Cena netto całego zamówienia wynosi: …………………...................... zł
Podatek VAT: .................%
Cena brutto całego zamówienia wynosi: …………………. …………zł
Zadanie nr 4:

Łączna wartość zamówienia obejmująca dostawę rękawic roboczych, wynikająca z
formularza cenowego – dodatek nr 5 do umowy.
Cena netto całego zamówienia wynosi: …………………...................... zł
Podatek VAT: .................%
Cena brutto całego zamówienia wynosi: …………………. …………zł
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, nie podlega zmianie na okres ważności umowy.
§3
Termin realizacji zamówienia ustala się:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.
- zakończenie: 30.09.2020 r.
§4
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi, na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę za odebrane partie wyrobów.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru poszczególnych partii wyrobów
podpisany przez Strony.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez niego
faktur w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia ( otrzymania ) faktury i zatwierdzeniu ich
przez Zamawiającego.
Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
wynagrodzenia lub jego częścią.
4. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu z rachunku
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
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§5
1. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu dostawy.
2. W przypadku, gdy wyroby nie będą spełniały określonych wymagań, Wykonawca
zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i bezpłatnej wymiany wyrobów wadliwych na wolne
od wad oraz pokrycia kosztów transportu z tym związanych.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji.
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia kolejnego po dacie odbioru przez Zamawiającego
asortymentu.
5. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia.
6. Zamawiający ma prawo wykonania kontroli losowo wybranego asortymentu w wybranym
przez Zamawiającego niezależnym instytucie badawczym w celu ustalenia czy są wymaganej
jakości na zgodność z deklarowanymi przez oferenta oświadczeniami.
7. W przypadku wyników negatywnych potwierdzających niezgodność dostarczonych wyrobów z
normami, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań wynikające ze złej jakości oraz
konsekwencje z tym związane ponosi Wykonawca.
§6
1. Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają:
a/. ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną jest:
stanowisko:
imię i nazwisko:

Kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Leszek Pluciński

tel:

44/ 683-01-10

fax:

44/ 683-43-77

uwagi:

od poniedziałku do piątku
w godz. 7ºº - 15ºº

b/. ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest: ……………………………………………
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, asortymentu nie dostarczonego
w terminie,
c) w wysokości 100,00 zł za zwłokę w wymianie wadliwego asortymentu na wolne od wad za
każdy dzień opóźnienia.
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy w razie odstąpienia
przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9.
4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
zamówienia powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Stronom umowy przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych o ile wartość faktycznie szkód przekracza
wysokość kar umownych.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
należne z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8 ust.1, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o poniższych okolicznościach w szczególności gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) utraci ważność którekolwiek z zezwoleń załączonych do oferty i Wykonawca nie przedstawi
następnego,
d) w razie dostarczenia asortymentu niezgodnego z normą.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Postanowienie § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 10
Postanowienia dotyczące RODO
1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami 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 (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO"), powierzają sobie nawzajem dane
osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail), oraz osób
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy po każdej
ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres, e-mail, uprawnienia budowlane).
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2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu.
3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, adekwatne do
ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosić
je drugiej stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez
drugą stronę.
5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach
określonych przepisami prawa.
6. Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z realizacji zadania,
w oparciu o obowiązujące przepisy.
7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych , w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

§ 11
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy
konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki
podatku VAT ).
2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla każdego z zadań
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu dostaw tego samego rodzaju co dostawy stanowiące przedmiot zamówienia
podstawowego.
4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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§ 13
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, co do których Strony nie doszły do
porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze
Stron.
§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
● specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
● formularz ofertowy – dodatek nr 1,
● formularz cenowy – dodatek nr 2, 3, 4 i 5.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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