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1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego. 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55 
80-180 Gdańsk  
POLSKA 
NIP   583-000-20-19 
Regon  190042880 
tel.:  +48 (prefix) 58 326 01 00 
fax.: +48 (prefix) 58 322 15 76 
http://www.zut.com.pl 
e-mail: zut@zut.com.pl 

 
2. Oznaczenie Wykonawcy. 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawc ę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  
 
3. Tryb udzielania zamówienia. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi 
zmianami), o wartości szacunkowej poniżej 207.000 EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest 
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2013r. poz. 1735). 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu 
Utylizacyjnego Sp. z o.o. 

1. oznaczenie wg: 
1.1.  Wspólnego Słownika Zamówień, kod CPV. 

 

Kod CPV    Nazwa  

34312600-3 Gumowe przenośniki pasowe 

 
1.2. Szczegółowy opis umieszczono w części III SIWZ. 

 
5. Zamówienia cz ęściowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
6. Zamówienia uzupełniaj ące. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających  
 
7. Informacja o ofercie wariantowej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
8. Termin wykonania zamówienia. 
24 miesiące od daty podpisania umowy. 
 
9. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków. 
 
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego muszą spełniać niżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p, dotyczące.: 
 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
2. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz 24b ust. 3 u.p.z.p. 
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3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków: 
1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2) Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienia na dostawy, których 
przedmiot odpowiada niniejszemu zamówieniu o wartości netto minimum 400.000,00 PLN netto; 

2) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.4) Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert posiadał środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 65.000,00 zł. 

3) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2  zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże brak 
podstaw do wykluczenia.  

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i do świadczeniu , potencjale technicznym , zdolnych do 
wykonania niniejszego zamówienia lub zdolno ściach finansowych  innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowi ązanie tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania  z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. 

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
10. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu 
 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9, stosownie do treści § 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. [Dz. U. z 2013 poz 231] w 
sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące 
dokumenty: 
1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ  
2) dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 9.3.1) wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, sporządzony 
według załącznika nr 5 do SIWZ – druk „Wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech 
lat” w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
3) dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 9.3.2) informację banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez 
Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa 
4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

stosownie do treści § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. [Dz. U. z 
2013 poz 231] w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące dokumenty: 
1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 niniejszego SIWZ 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 
lub dokument podpisany przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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udzielenie zamówienia. 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

3. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. [Dz. U. z 
2013 poz 231] w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2.2- 10.2.4 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) dokumenty, o których mowa w ust.3 pkt 1 lit a) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w ust.3 pkt 1 lit b) winny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 
4. Wykonawcy należący do grupy kapitałowej zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp. 
 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych 
Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie 
z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 IDW, przy czym, dla każdego z Partnerów 
osobno dokumenty wymienione w punktach 10.2.1) -10.2. 4) oraz 10.4 
1) Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia).  

2) Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z 
Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa 
winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać 
wszystkich Partnerów. 

4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę. 
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11. Wadium 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10.000,00 

PLN (Słownie: dziesi ęć tysi ęcy złotych 00/100) . 
2. Forma wadium. 
1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 Nr 42, 
poz. 275). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja 
i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, 
między innymi następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub 
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany 
przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem, 
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, 
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż: 
(i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej lub 

(ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 
ofercie, lub 

(iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
lub 

(iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 
Bank Pekao SA 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366 
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za zgodność z 

oryginałem” - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć : 
a) w oryginale dołączonym do oferty,  
4. Termin wniesienia wadium. 
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium 
w związku z wykluczeniem postępowania lub odrzuceniem oferty, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. 
Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 
6. Utrata wadium. 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
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których mowa w art.25 ust. 1 u.p.z.p, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie. 

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
12. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
13. Waluta, w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia zwi ązane z realizacj ą niniejszego zamówienia 

publicznego. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 
14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie 
zgodnej z niniejszą IDW . 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej, oznaczenie nazwy 
firmy i siedziby. 

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

9) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny 
(Dz. U z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297, §1 „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego 
………………………zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 
…………………….zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” 

2. Forma oferty. 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i 

format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, 
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 
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5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 
Zamawiający prosi o niezałączanie do Oferty stron z informacjami, które nie mają wpływu na 
jej ocenę jak np.: prospekty, foldery itp. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

3. Zawarto ść oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

IDW, 
b) Formularz Cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej IDW, 
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW  
e) Wykaz wykonanych dostaw, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

niniejszej IDW 
f) Pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW 
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli oddzielne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 punkt 2 u.p.z.p., 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

i) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości 
lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, wystawioną 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

j) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

k) dowód wniesienia wadium. 
l) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku Wykonawcy 

należącego do grupy kapitałowej, 
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m) Wyjaśnienia dotyczące wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę 
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z 
zapisami art. 8 ust. 3 ustawy pzp 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 
15. Wyjaśnianie i zmiany w tre ści SIWZ 

1. Wyjaśnianie tre ści SIWZ. 
1). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 
nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu wyznaczonego na jego 
złożenie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia 

3). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

2. Zmiany w tre ści SIWZ. 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści na 
swojej stronie internetowej.  

2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
3) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmian treści SIWZ 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w 
BZP. 

4) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin, 
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 
informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie. 

16. Zebranie Wykonawców. 
Zamawiający nie przewiduje zebrań z Wykonawcami. 
17. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami. 
1. Osobami(ą) upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Pan Krzysztof Żarnecki, tel. nr (058) 326 01 00 wew. 263; e-mail: 
zut@zut.com.pl 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia Krzyczyńska tel. nr 
(058) 326 01 16; e-mail: zut@zut.com.pl. 

18. Miejsce, termin i sposób zło żenia oferty. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55, w 

sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie: 
 

Do dnia  09.11.2015r. do godz.  11.45 
 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

„Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 
dostawa taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 

 
Nie otwierać przed dniem 09.11.2015r.  godz. 12.00”  

 
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
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19. Zmiany lub wycofanie zło żonej oferty. 
1. Skuteczno ść zmian lub wycofania zło żonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 
ofert. 
2. Zmiana zło żonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
3. Wycofanie zło żonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 
20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55 – sala audio. 
 

W dniu  09.11.2015r. O godz.  12.00 
 
21. Tryb otwarcia ofert 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
3) informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz 

wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w formularzach ofertowych.   

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im 

niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 21.4.2)-3) niniejszej IDW.  
22. Zwrot oferty bez otwierania. 
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania. 
23. Termin zwi ązania ofert ą 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

24. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług [Dz.U. z 2014r., poz. 915], podana w ofercie musi być wyrażona w PLN. 
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia ustalone zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym załącznik nr 3  

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  
3. Cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych poszczególnych asortymentów i ich podanej 

w SIWZ ilości wyrażonej w sztukach. 
4. Cena oferty stanowi ogólną wartość przedmiotu zamówienia   
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 

niniejszej SIWZ, tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 u.p.z.p. Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, 
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o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez 
Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

25. Kryteria oceny ofert. 
1. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „Najniższa Cena” i Okres 

Gwarancji” 
Znaczenie procentowe kryterium „Najniższa Cena” – 95%. 
Znaczenie procentowe kryterium „Okres Gwarancji” – 5%  

a) Gwarancja 12 m-cy –0 pkt. 
b) Gwarancja 18 m-cy – 3 pkt 
c) Gwarancja 24 m-ce – 5 pkt.  

Porównywaną ceną będzie cena brutto.  
3. Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C). 

W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

Pi (C) =
Ci

C min
  • Max  (C) 

gdzie: 
Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena"; 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci cena oferty "i"; 
Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Najniższa 

Cena". 
 
4. Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą 

ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne kryteria: 
 

Pi =Ilość punktów za kryterium „Najniższa Cena” + Ilość punktów za kryterium „Okres Gwarancji” 
 

gdzie : 
Pi Ostateczna ocena punktowa Oferty "i"; 

 
5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą 

liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że dwie lub więcej Ofert przedstawią taki sam bilans w/w kryteriów, Zamawiajacy spośród tych 
Ofert wybierze Ofertę z niższą ceną. 

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy 
złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie 

26. Oferta z ra żąco nisk ą ceną. 
1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 
2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 
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2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Obowiązek wykazania, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
27. Uzupełnienie oferty. 
1.  Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców,którzy w określonym 

terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż 
w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełniania oświadczeń lub dokumentów. 

2.  Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjasnień dotyczacych 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 upzp. 

28. Tryb oceny ofert. 
1. Wyjaśnienia tre ści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego 
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 

2.  Sposób oceny zgodno ści oferty z tre ścią niniejszej SIWZ. 
 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 
ust. 3 u.p.z.p. 

3. Sprawdzanie wiarygodno ści ofert. 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., 
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

29. Wykluczenie Wykonawcy. 
1.  Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  

stosownie do treści art. 24 oraz art. 24b ust 3 u.p.z.p. 
2.  Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z 
zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt 3 u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

30. Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 art. 90 ust. 3 u.p.z.p.   
31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku post ępowania 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego Ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 
wyboru, oraz  nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty a także punktację przyznaną Ofertom w każdym 
kryterium oceny Ofert i łączną punktację oraz termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, 
po upływie którego umowa może zostać zawarta. 
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2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.  
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o której 

mowa w punkcie 3.1 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń. 

5 Wykonawcy, odrębnym pismem, zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 
32. Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego z amówienia. 
1. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej; 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie; 
3. Umowa jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
4. Umowa jest niewa żna:  

1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

6. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, których oferta została wybrana, zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu 
umowy regulującej swoją wspólpracę (patrz p. 10.4.4) 

7.  Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 
33. Uniewa żnienie post ępowania 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.. 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
 –  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.   

34. Środki ochrony prawej 
1. Informacje ogólne.  
2. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1. niniejszej IDW są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

3. Odwołanie. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p, albo w 
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

2) 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 34.3 - 5 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 u.p.z.p. 

4. Skarga do sądu. 
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Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g 
u.p.z.p. 

35. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami. 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub faksem i/lub drogą elektroniczną. 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w u.p.z.p. 

36. Podwykonawstwo. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie wszystkich tych części zakresu 
przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie 
niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

37. Wykaz zał ączników do niniejszych IDW. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

l.p.  Oznaczenie 
Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
2. Załącznik nr 2 Wzór Formularza Cenowego  
3. Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 
4. Załącznik nr 4 Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
5. Załącznik nr 5  Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw 
6. Załącznik nr 6 Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów 
 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 10 niniejszej 
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.   
  
 ZATWIERDZAM 
 

DATA      …………………… ………………………………….. 
 (Podpis kierownika jednostki) 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
W przedmiocie: 
Dostawa ta śm przeno śnikowych  do sortowni i kompostowni Zakładu Utyliza cyjnego Sp. z o.o. 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  31/PN/2015 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez: 
 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko   
Adres   
Nr telefonu   
Nr faksu   
Adrese -mail   
 
4.  Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  
 

3) cena brutto mojej (naszej) oferty wynosi za realizację: 
 

......................................………...PLN (słownie: ...........................................)  
w tym koszty pracy* …………..……. ………PLN (słownie:…………………………………),  
w tym koszty pracowników z minimalnym wynagrodzeniem*………………PLN 
(słownie:…………………………………), 
 
*proszę wypełnić jeżeli w realizację elementów przedmiotu zamówienia zaangażowani są pracownicy z minimalnym 
wynagrodzeniem za pracę lub wpisać: „nie dotyczy” 
** zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami.) 
 
plus należny podatek VAT w wysokości: ...................……….PLN (słownie:…………………………………….),  
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT): ...................……….PLN 
(słownie:…………………………………….), 

 
4) oferujemy …………. okres gwarancji (minimalny okres na  jaki Wykonawca mo że 

udzieli ć gwarancji to 12 miesi ęcy)  
5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawione w Części II SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia], 
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9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 
niniejszego zamówienia, 

10) na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), [żadne z informacji zawartych w ofercie 
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania: 

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

(wyra żone cyfr ą)  
od Do 

a)    
b)    

 
11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]: 
 

 

 
UWAGA:  Wypełnić w przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia 

Gdy nie dotyczy – wówczas wpisać: „NIE DOTYCZY” 
 
11) przyjmuję(my) 14 dniowy termin płatności 
12) otrzymałem(liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Podpis(y): 
 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) 

upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 

1)       
2)       

 
 
 

l.p.  Nazwa części zamówienia  

a) 
 

b) 
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Załącznik nr 2 – Wzór Formularza Cenowego 
 

 
 

FORMULARZ CENOWY  
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 
W przedmiocie: 

Dostawa ta śm przeno śnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizac yjnego Sp. z o.o. 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  31/PN/2015 
  
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez: 
 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
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3.Formularz cenowy 
 

Lp 
 

Przedmiot zamówienia  Nazwa 
producenta 

taśmy 

j.m.  Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Warto ść 
netto 

 

stawka VAT 
(%) 

 
Kwota VAT 

 

 
Warto ść  brutto 

 Rodzaj ta śmy  

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 9 (7x8) 10 (7+9) 

1 Taśma przenośnikowa typu Chevron  o szerokości 
1400mm, wysokość jodełki 17 mm EP400/3 4+2 

 mb 36      

2 Taśma przenośnikowa o szerokości 600mm  
EP400/3 2+0 

 mb 95      

3 
Taśma przenośnikowa o szerokości 800mm  

EP400/3 4+2 
 

mb 75   
 

  

4 Taśma przenośnikowa o szerokości 800mm 
EP400/3 2+0 

 mb 135      

5 Taśma przenośnikowa o szerokości 1000mm 
EP400/3 4+2 

 mb 28      

6 
Taśma przenośnikowa o szerokości 1000mm 

EP400/3 2+0 
 

mb 50   
 

  

7 Taśma przenośnikowa o szerokości 1100mm 
EP400/3 2+0 

 mb 32      

8 Taśma przenośnikowa o szerokości 1200mm  
EP400/3 2+0 

 mb 146      

9 Taśma przenośnikowa o szerokości 1200mm  
EP400/3 4+2 

 mb 205      

10 Taśma przenośnikowa z okładkami typu X wg DIN 
22102 o szerokości 1200mm  EP630/4 6+2 

 mb 28      

11 Taśma przenośnikowa o szerokości 1400mm 
EP400/3 2+0 

 mb 221      

12 Taśma przenośnikowa o szerokości 1400mm  
EP400/3 4+2 

 mb 131      

13 Taśma przenośnikowa o szerokości 1600mm  
EP400/3 2+0 

 mb 16      

14 Taśma przenośnikowa o szerokości 1600mm  
EP400/3 4+2 

 mb 50      

15 Taśma przenośnikowa o szerokości 1800mm  
EP400/3 2+0 

 mb 36      

16 Taśma przenośnikowa o szerokości 2000mm 
EP400/3 2+0 

 mb 42      

17 Taśma przenośnikowa o szerokości 2000mm 
EP400/3 4+2 

 mb 15      

18 Taśma przenośnikowa o szerokości 2200mm 
EP400/3 2+0 

 mb 48      
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Lp 

 

Przedmiot zamówienia  Nazwa 
producenta 

taśmy 

j.m.  Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Warto ść 
netto 

 

stawka VAT 
(%) 

 
Kwota VAT 

 

 
Warto ść  brutto 

 Rodzaj ta śmy  

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 9 (7x8) 10 (7+9) 

19 Taśma przenośnikowa o szerokości 3000 mm 
EP400/3 2+0 

 mb 18      

 razem         

 
4. Podpis(y):  

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 

1.       
2.       

*  Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 – Wzór O świadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
post ępowaniu.   
W przedmiocie: 
Dostawa ta śm przeno śnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizac yjnego Sp. z o.o. 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  31/PN/2015 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
 
 
2. WYKONAWCA: 
 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami): 

 
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, 

taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.”; 
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia; 
4. dysponuję(emy) potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia; 
5. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 
 
3. PODPIS(Y): 
 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ó

w)  

Miejscowo
ść  

i  data 
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Załącznik nr 4 – Wzór O świadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z 
post ępowania 
W przedmiocie: 
dostawa ta śm przeno śnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizac yjnego Sp. z o.o. 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  31/PN/2015 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
 
 
2. WYKONAWCA: 
 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)  
nie podlegam(y) wykluczeniu z post ępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  
oraz w zwiazku z art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2013 rpoz. 907 z późniejszymi zmianami) 
nie nale żę(my)/ nale żę(my) do grupy kapitałowej, której list ę załączam do oferty* 
 
3. PODPIS(Y): 
 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ó

w)  

Miejscowo
ść  

i  data 

      
      

 
 
 
 
*Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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Załącznik nr 5– Wzór wykaz zrealizowanych dostaw w osta tnich trzech lat  
W przedmiocie: 
Dostawa ta śm przeno śnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizac yjnego Sp. z o.o. 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  31/PN/2015 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, Polska 
 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Oświadczam(y), że zrealizowaliśmy następujące dostawy: 

L.p. Odbiorca Przedmiot zamówienia Warto ść Data 
wykonania 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)  

Nazwisko i imi ę 
osoby (osób) 

upowa żnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  

i  data 
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Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowi ązania podmiotu do udost ępnienia zasobów 
Przedmiot Zamówienia: 
Dostawa ta śm przeno śnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizac yjnego Sp. z o.o.  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  31/PN/2015 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55; 80-180 Gda ńsk 
POLSKA  

 
PODMIOT: 
l.p. Nazwa Podmiotu Adres Podmiotu 
   

 
Ja……………………………………………………*, w imieniu ……………………………..** zobowiązuję 
się do  
oddania …………………………….***  
do dyspozycji zasobów dotyczących**** …………………………………… na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia na „Dostawę taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni 
Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.’’.  
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 

wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania 
niniejszego wniosku w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 
* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie  
** - podać nazwę podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby  
*** - podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby  
**** - odpowiednio wpisa ć: : wiedzy i do świadczenia i/lub potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania 
zamówienia i/lub zdolno ści finansowych  
Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 6 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje 
się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania 
zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu. 
 
 
 
 
 
 

PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię 

osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszego 

wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszego 
wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O 
UMOWA NR……………. 

w dniu ...............w……………….. pomiędzy: 
Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ul. Jabłoniowej 55, wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, NIP 583-000-20-19, o 
kapitale zakładowym w wysokości 12.034.000 PLN, zarządzie trzyosobowym, reprezentowanym 
przez: 

1. Wojciecha Głuszczaka – Prezesa  Zarządu, 
2. Macieja Jakubka - Członka Zarządu 

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym, 
a  

imię i nazwisko ...................... , prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............. na 
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod adresem ................; numer NIP 
.................. ; numer REGON  ................... 
lub 
firma ..................... z siedzibą ..............., adres .............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez .............. Sąd Rejonowy w ..................... Wydział Gospodarczy ........ Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem .............., kapitale  zakładowym w wysokości …………….…, 
zarządzie………………osobowym; NIP ……………………. REGON ………………. reprezentowanym 
przez .................. (zgodnie z wypisem z KRS) 

1. reprezentowanym przez:.............................................................., 
2. .............................................................., 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Na podstawie rozstrzygniętego w dniu ...................... postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) i dokonanego przez 
Zamawiającego - wyboru oferty, została zawarta umowa następującej treści. 
 
     I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1  
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn. 

„Dostawa taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.” na 
warunkach określonych w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
stanowiących Załącznik nr 1 do umowy. (przedmiot umowy) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, na podstawie zamówień jednostkowych 
Zamawiającego, taśm w rodzaju i ilościach określonych w Ofercie i Formularzu Cenowym 
(załączniki nr 2 i 3 do niniejszej umowy), przy czym Strony postanawiają, że Zamawiający może 
zamówić poszczególne rodzaje taśm w innej ilości niż opisana w załącznikach nr 1, 2 i 3 do 
umowy, nie przekraczając jednak ceny opisanej w §6 ust. 1. 

II. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
§2 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się do: 
1) zrealizowania zamówień jednostkowych Zamawiającego za ceny jednostkowe, określone w 

Formularzu Cenowym - załącznik nr 3  do umowy, 
2) wyposażenia przedmiotu umowy dostarczanego w ramach niniejszej umowy w deklarację 

zgodności, certyfikat, warunki techniczne i dokumentację technicznoruchową typoszeregu 
taśm wraz z instrukcjami bezpiecznego stosowania, konserwacji i łączenia taśm (przy 
pierwszej dostawie). 

3) dostarczenia taśm do prowadzonego przez Zamawiającego zakładu unieszkodliwiania 
odpadów w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, 

4) rozładunku taśm i złożeniu w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, 
5) przestrzegania w trakcie wykonywania umowy na terenie Zamawiającego przepisów BHP, 

p.poż. oraz regulaminów obowiązujących w zakładzie unieszkodliwiania odpadów  
prowadzonym przez Zamawiającego, 

6) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia: 
a) wymiany dostarczonego, w ramach dostawy jednostkowej, przedmiotu umowy na wolny 

od wad w przypadku stwierdzenia wad jakościowych, 
b) uzupełniania braków ilościowych. 

2. Wykonawca odpowiada za: 
1) rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego przedmiotu umowy, 
2) terminowość wykonania umowy, 
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3) szkody na osobach i mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie, w 
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, na zasadach wynikających z Kodeksu 
Cywilnego.  

4) dostarczenie dokumentów wymienionych w §2 ust 1 pkt 2 wraz z przedmiotem umowy 
objętym zamówieniem, a w razie braków w tym zakresie, ich uzupełnienia nie później niż w 
terminie 7 dni od daty wykonania dostawy. 

III. WARUNKI DOSTAWY 
§3 

1. Miejscem dostawy przedmiotu  objętego niniejszym zamówieniem oraz odbioru dostawy 
przedmiotu umowy jest prowadzony przez Zamawiającego – zakład unieszkodliwiania 
odpadów poł. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55. 

2. Umowa realizowana będzie częściami – dostawy jednostkowe – na zasadach opisanych 
poniżej. 

3. W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający będzie składał Wykonawcy 
jednostkowe zamówienia, wskazując w tym zamówieniu rodzaj taśmy i jej ilość 

4. Zamówienia jednostkowe będą dokonywane w formie pisemnej, mailowej i telefonicznie przy 
czym: 
1) każdorazowe zamówienie jednostkowe będzie składane w dni robocze, tj. od 

poniedziałku do piątku [z wyłączeniem świąt] w godz. 07.00 -15.00, 
2) Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku zamówienia jednostkowego do 

potwierdzenia jego otrzymania w ciągu 3 godzin.  
3) potwierdzenie otrzymania zamówienia jednostkowego Wykonawca doręczy 

Zamawiającemu w sposób opisany w § 9. 
5. Wykonanie zamówienia jednostkowego będzie następować w terminie opisanym w cz. III 

SIWZ.   
6. Potwierdzeniem odbioru jednostkowej dostawy przedmiotu umowy stanowi protokół odbioru 

podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego bez uwag. 
IV. GWARANCJA 

§4 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji jakości taśm stanowiących 

przedmiot umowy.  
2. Termin obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od potwierdzenia przez Zamawiającego 

odbioru dostawy jednostkowej dokonanego w sposób opisany w §3 ust.6. 
3. Dokumenty gwarancyjne doręczone będą w terminie wskazanym w §2 ust.2 pkt 4. 
4. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie parametry jakości dostarczanego przedmiotu umowy. 
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany bądź naprawy 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pełnowartościowego 
elementu, nie później niż w ciągu 72 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 

8.  Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca, bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, 
Wykonawca będzie na własny koszt odbierał przedmiot umowy – jego część – w celu jego 
naprawy lub wymiany na wolny od wad z miejsca wskazanego w §3 ust 1 i do tego miejsca 
będzie je dostarczał na swój koszt po wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych. 

10.  Zgłoszenie z tytułu gwarancji doręczane będzie faksem na numer Wykonawcy wskazany w 
§9 ust. 1 pkt 2. 

V. PRZEDSTAWICIELE STRON 
§5 

1. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do nadzorowania należytego wykonania umowy jest: 
........................................................ tel. ............................... . 

2. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do nadzorowania należytego wykonania umowy jest: 
………………………………. tel. ............................... . 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2: 
1) nie wymaga zmiany umowy, 
2) dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia. 

VI. CENA  
§6 

1. Zgodnie z ofertą – załącznikiem nr 2 do umowy – złożoną przez Wykonawcę w dniu 
…………………………... cena (wartość brutto) za wykonanie niniejszej umowy w całości wynosi 
……………..zł (słownie: ……………………………………… złotych) 

2. Ceny jednostkowe za asortyment składający się na przedmiot umowy wskazane są przez 
Wykonawcę w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 
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3. Ceny  opisane w ust. 1 i ust. 2 obejmują wszystkie należności i koszty Wykonawcy związane z 
wykonaniem umowy, w tym m.in. cenę taśm, ich transportu i rozładunku, dostarczenia 
dokumentów wymaganych umową oraz transportu w trakcie wykonywania gwarancji i nie 
podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy. 

VII. PŁATNOŚCI 
§7 

1. Zapłata przez Zamawiającego ceny dla Wykonawcy nastąpi częściami po należytym wykonaniu 
każdej części objętej zamówieniem jednostkowym. 

2. Cena za dostawę częściową  liczona będzie jako iloczyn ilości dostarczonego przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy i ceny jednostkowej przedmiotu umowy wskazanej w załączniku nr 3 do 
umowy.  

3. Zapłata za wykonanie dostawy opisanej w ust.1 i 2, nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, pod 
warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 oraz § 4 
ust. 3 . 

4. Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury opisanej w ust.3 
5. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury opisanej w ust. 3 jedynie na podstawie i 

zgodnie z potwierdzeniem odbioru Zamawiającego w § 3 ust. 6. 
6. W fakturze Wykonawca wskaże numer niniejszej umowy. 
7. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z tym zostały im 

nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 
1)   Zamawiającemu: 583-000-20-19 
2)   Wykonawcy:.................................... 

VIII. KARY UMOWNE 
§8 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona dostawy w terminie wskazanym w § 3 ust. 5 albo 
dostarczy go w tym terminie, ale przedmiot umowy będzie posiadał wady lub braki, jak również 
jeżeli nie dostarczył dokumentów opisanych w §2 ust. 1 pkt 2 w terminie wskazanym §2 ust. 2 pkt 
4, wówczas Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
1% ceny brutto dostawy objętej zamówieniem jednostkowym, za każdy dzień opóźnienia 
realizacji zamówienia jednostkowego. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych w sposób opisany w ust 1. powyżej nie może 
przekroczyć 30% wartości zamówienia jednostkowego. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

IX. POWIADOMIENIA  
§9 

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą pocztą 
lub faksem na następujące adresy: 

1)  dla Zamawiającego: 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
Tel. 58 326-01-00 
Fax. 58 322-15-76  

2) dla Wykonawcy: 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej. 
3.  Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu i numerów, o których mowa w 

ust. 1, a nie wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy i numery 
podane w ust.1, będą skuteczne. 

X. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
§ 10 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 tekst jednolity z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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3. W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji 
określonych w ust. 2 powyżej , Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, a 
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§11 
 

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania umowy - daty później 
złożonego podpisu, lub do czasu wyczerpania ceny opisanej w § 6 ust. 1, - w zależności, które 
zdarzenie nastąpi jako pierwsze, po czym umowa niniejsza wygasa. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w 
Kodeksie Cywilnym. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całkowitej ilości taśm, wymienionych w 
pozycjach Formularza Cenowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4. W sytuacji opisanej w ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje ani roszczenie o wykonanie umowy w 
całości, ani roszczenia odszkodowawcze, których niniejszym się zrzeka. 

5. Integralną częścią umowy są: 
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Załącznik nr 2 -  załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz Oferty” 
3) Załącznik nr 3 - załącznik nr 3 do SIWZ „Formularz Cenowy” 

6. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz Prawa zamówień publicznych. 

7. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą 
one być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 
2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)i są one możliwe w zakresie: 

a. zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 
b. zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących 

w tym zakresie,  
c. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy 
czym strony zgodnie ustalają, że przyjmują wysokość minimalnego wynagrodzenia na 
poziomie kwoty opublikowanej na rok 2015r. w wysokości 1750zł. 

d.  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę 

8. Zmiany o których mowa w ust.7 lit. c i d mogą zostać dokonane w zakresie procentowego wzrostu 
waloryzowanej części wynagrodzenia wskazanego w formularzu cenowym wynikającego z aktów 
prawnych wprowadzających zmiany minimalnego wynagrodzenia lub/i stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dla pozostałego okresu obowiązywania umowy. 

9. Zmiany umowy mogą być wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym 
wnioski mogą być składane nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania umowy. 

10. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
        ZAMAWIAJ ĄCY                                    WYKONAWCA 
 
……………………………                                                                         ……. ……………………… 
         data        data 
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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia :  
Dostawa ta śm przeno śnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizac yjnego Sp. z o.o 
 
2. Kod CPV : 34312600-3 Gumowe przeno śniki pasowe . 
 
3. Szczegółowy opis : 
a) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy 
b) czas realizacji zamówionej partii towaru do magazynu Zamawiającego nie może przekroczyć 3 dni 
kalendarzowych od czasu złożenia  zamówienia; w przypadku taśm typu Chevron oraz taśm z 
wulkanizowaną/klejoną falbaną czas ten nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych 
c) wymagana gwarancja dla przedmiotu zamówienia to minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia 
towaru do magazynu Zamawiającego 
d) taśma będzie dostarczona w odcinkach określonych przez Zamawiającego, każdy odcinek musi 
być oznaczony w sposób trwały tzn. taki który zapewni czytelność oznaczenia mimo niekorzystnych 
warunków składowania i transportu. Oznaczenie taśmy musi precyzować typ taśmy podany w 
specyfikacji, szerokość taśmy oraz długość zamówionego odcinka 
e) taśmy mają spełniać wymagania zawarte w poniższej tabeli. Wymagania nie ujęte tą tabelą oraz 

wymagania dla taśmy z tabeli 4.10 mają być nie niższe niż opisane w normach DIN 22102 lub PN-
EN ISO 14890:2013-06E „Taśmy przenośnikowe. Wymagania dotyczące taśm przenośnikowych 
ogólnego stosowania z rdzeniem tekstylnym i okładkami gumowymi lub okładkami z tworzyw 
sztucznych” 

 

Rdzeń 3 przekładkowy poliestrowo-poliamidowy Norma 

Wytrzymałość rdzenia na rozerwanie ≥ 400 N/mm ISO 283 

Stopień wydłużenia dla 10% naprężenia nominalnego ≤ 1,5 % ISO 283 

Okładka / okładki tłuszczo i olejoodporne NBR/SBR   

Wytrzymałość okładki na rozerwanie ≥ 15 MPa ISO 37 

Stopień wydłużenia w momencie zerwania ≥ 450 % ISO 37 

Wytrzymałość na rozdarcie ≥ 6,5 Mpa ISO 816 

Przeciętna odporność na ścieranie ≥ 130 mm3 ISO 4649 

Twardość  Od 55 do 65 °Sh A ISO 48 
 
f ) wraz z ofertą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa jakości wystawione przez 

producenta taśmy potwierdzające zgodność wyrobów z wymaganiami wymienionymi w pkt e) 
g) wraz z dostawą taśm Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję dotyczącą łączenia taśm 

na zimno lub przez wulkanizację 
h) Taśmy o szerokości 2200 i 3000 mm mogą być wykonane jako łączone wzdłużnie pod warunkiem 
wykonania tego łączenia przez producenta taśmy lub serwis fabryczny producenta taśmy 
4. Specyfikacja produktu : 
 
4.1.Taśma przenośnikowa typu Chevron EP 400/ 4+2 o szerokości 1400 mm, wysokość progów 17 
mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 4+2 
Szerokość [mm] 1400 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 36 
Obrzeża Pełne (zalewane) 

 
4.2.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 600 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość [mm] 600 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 95 
Obrzeża Cięte 
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4.3.Taśma przenośnikowa EP400/3 4+2 o szerokości 800 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 4+2 
Szerokość[mm] 800 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 75 
Obrzeża Pełne (zalewane) 

 
4.4.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 800 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość [mm] 800 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 135 
Obrzeża Cięte 

 
4.5.Taśma przenośnikowa EP400/3 4+2 o szerokości 1000 mm,  

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 4+2 
Szerokość [mm] 1000 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 28 
Obrzeża Pełne (zalewane) 

 
4.6.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 1000 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość[mm] 1000 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 50 
Obrzeża Cięte  

 
4.7.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 1100 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość[mm] 1100 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 32 
Obrzeża Cięte 

  
4.8.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 1200 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość[mm] 1200 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 146 
Obrzeża Cięte 

  
4.9.Taśma przenośnikowa EP40/3 4+2 o szerokości 1200 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 4+2 
Szerokość [mm] 1200 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 205 
Obrzeża Pełne (zalewane) 

 
4.10.Taśma przenośnikowa EP630/4 6+2 o szerokości 1200 mm 

Taśma przeno śnikowa z okładkami typu X wg DIN 22102  
Typ  EP630/4, 6+2 
Szerokość [mm] 1200 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 28 
Obrzeża Pełne (zalewane) 

 
 4.11.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 1400 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość[mm] 1400 
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Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 221 
Obrzeża Cięte 

 
4.12.Taśma przenośnikowa EP400/3 4+2 o szerokości 1400 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 4+2 
Szerokość [mm] 1400 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 131 
Obrzeża Pełne (zalewane) 

 
4.13.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 1600 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość[mm] 1600 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 16 
Obrzeża Cięte 

 
 4.14.Taśma przenośnikowa EP400/3 4+2 o szerokości 1600 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 4+2 
Szerokość[mm] 1600 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 50 
Obrzeża Pełne (zalewane) 

 
4.15.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 1800 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość[mm] 1800 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 36 
Obrzeża Cięte 

 
4.16.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 2000 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość[mm] 2000 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 42 
Obrzeża Cięte 

 
4.17.Taśma przenośnikowa EP400/3 4+2 o szerokości 2000 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 4+2 
Szerokość[mm] 2000 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 15 
Obrzeża Cięte lub pełne (zalewane) 

 
4.18.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 2200 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość[mm] 2200 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 48 
Obrzeża Cięte 

 
4.19.Taśma przenośnikowa EP400/3 2+0 o szerokości 3000 mm 

Taśma przeno śnikowa tłuszczo i olejoodporna  
Typ  EP400/3, 2+0 
Szerokość[mm] 3000 
Długość całkowita w rozwinięciu [mb] 18 
Obrzeża Cięte 

 


