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Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 

KRS – RP nr 0000112520 
Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895 
NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 

Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
 

zamawiającego z dnia 4 grudnia 2008 r. dla postępowania o udzielenie zamówienia 
na dostaw ę odzie ży ochronnej i roboczej prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego 
 
Znak zamówienia: KZM-30-08 
 
Zamawiaj ący: 

Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wi ślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
KRS – RP nr 0000112520 
Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895 
NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl  
  
 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejsze zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej  
i roboczej dla potrzeb PGK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu wg poniższego zestawienia 
 
1. Ubranie letnie typu szwedzkiego – (149 kpl.) 

 
1.1.  W skład kompletu wchodzą kurtka i spodnie ogrodniczki 
1.2. Tkanina: 

1.2.1. elanobawełna o składzie: 65% poliester, 35 % bawełna 
1.2.2. wodoodporna,  
1.2.3. niemnąca 
1.2.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami 
1.2.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnówce dwuigłowej 
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1.2.6. kurczliwość poniżej 2% 
1.2.7. gramatura minimum 270 gr/m2 
1.2.8. kolor ciemnoniebieski 

1.3.  posiada certyfikat zgodności CE 
 

1.4.  Kurtka robocza – opis: 
1.4.1. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm 

zapinaną na guziki lub napy 
1.4.2. z kołnierzem 
1.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną 
1.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 
1.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik 
1.4.6. dodatkowe przestebnowanie rękawów w miejscu ich wszycia 
1.4.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie 

rękawów w części ramieniowej 
1.4.8. Na plecach umieszczony napis o treści: PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg 

 
1.5.  Spodnie ogrodniczki – opis: 

1.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu 
1.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką 
1.5.3. 1 kieszeń tylna,  
1.5.4. 1 kieszeń na nogawce, 
1.5.5. z tyłu na wysokości talii zastebnowany tunel z gumą ściągającą 

(ściągacz)  
1.5.6. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny 
1.5.7. 2 boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni, umożliwiają również 

regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony 
1.5.8. szelki drelichowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry 

plastikowe 
1.5.9. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie 

nogawek na wysokości łydki  
 
2. Ubranie zimowe typu szwedzkiego – (44 kpl.) 

2.1.  W skład kompletu wchodzą kurtka i spodnie ogrodniczki 
2.2. Tkanina: 

2.2.1. elanobawełna o składzie: 65% poliester, 35 % bawełna 
2.2.2. wodoodporna,  
2.2.3. niemnąca 
2.2.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami 
2.2.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnówce dwuigłowej 
2.2.6. kurczliwość poniżej 2% 
2.2.7. gramatura minimum 270 gr/m2 
2.2.8. podszewka poliestrowa o gramaturze minimum 170 gr/m2 w kolorze 

niebieskim lub granatowym lub czarnym 
2.2.9. ocieplenie z włókniny (100% włókien poliestrowych) 
2.2.10. kolor ciemnoniebieski 

2.3.  posiada certyfikat zgodności CE 
 

2.4.  Kurtka robocza – opis: 
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2.4.1. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm 
zapinaną na guziki lub napy 

2.4.2. ze stójką 
2.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną 
2.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 
2.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik 
2.4.6. dodatkowe przestebnowanie rękawów w miejscu ich wszycia 
2.4.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie 

rękawów w części ramieniowej 
2.4.8. Na plecach umieszczony napis o treści: PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg 

 
2.5.  Spodnie ogrodniczki – opis: 

2.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu 
2.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką 
2.5.3. 1 kieszeń na nogawce, 
2.5.4. z tyłu na wysokości talii zastebnowany tunel z gumą ściągającą 

(ściągacz)  
2.5.5. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny 
2.5.6. 2 boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni umożliwiają również 

regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony 
2.5.7. szelki drelichowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry 

plastikowe 
2.5.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie 

nogawek na wysokości łydki 
 
3. Kurtka ocieplana m ęska – (9 szt.) 

3.1.  Tkanina: 
3.1.1. materiał wierzchni: 100% poliester powlekany warstwą poliuretanową 
3.1.2. podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym 
3.1.3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa 
3.1.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami 
3.1.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnówce dwuigłowej 
3.1.6. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski 

3.2.  posiada certyfikat zgodności CE 
 

3.3.  Kurtka – opis: 

3.3.1. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem   

3.3.2. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na 
guziki lub napy 

3.3.3. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 
3.3.4. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana 
3.3.5. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła, 

 
 

4. Kurtka ocieplana damska – (2 szt.) 

4.1.  Tkanina: 
4.1.1. materiał wierzchni: 100% poliester powlekany oddychającą warstwą 

poliuretanową 
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4.1.2. podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym 
4.1.3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa 
4.1.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami 
4.1.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnówce dwuigłowej 
4.1.6. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski  

4.2.  posiada certyfikat zgodności CE 
4.3. Kurtka – opis: 

4.3.1. kurtka o profilowanym damskim kroju , nieprzemakalna 
4.3.2. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem   
4.3.3. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na 

guziki lub napy 
4.3.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 
4.3.5. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana 
4.3.6. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła, 

5. Koszula robocza – (108 szt.) 

5.1.  tkanina: flanela (100% bawełna) 
5.2.  gramatura minimum 180 gr/m2 
5.3.  kolor: krata niebiesko czarna 
5.4.  kołnierz i mankiety usztywniane 
5.5.  zapinana kieszeń na klatce piersiowej 
5.6.  długi rękaw z mankietem zapinanym na guziki 
5.7.  kurczliwość poniżej 2%  
5.8.  posiada certyfikat zgodności CE 

  
6. Kamizelka ostrzegawcza – (35 sztuk - TWK) 

6.1.  tkanina: 100% poliester  
6.2.  kolor: żółty 
6.3.  zapinana na rzepy 
6.4.  posiada certyfikat zgodności CE 

 
7. Kurtka przeciwdeszczowa - (5 szt.)  

7.1. tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC 
7.2.  kolor: ciemnoniebieski lub granatowy 
7.3.  szwy szyte i zgrzewane 
7.4.  długość około 100 cm w zależności od rozmiaru 
7.5.  zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy 
7.6.  kaptur, regulowany sznurkiem  
7.7.  regulacja rękawów 
7.8.  wywietrznik na plecach kurtki lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru 

ciepła i pary wodnej 
7.9. 2 kryte boczne kieszenie w kurtce. 
7.10. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyta na całej szerokości pleców i 

na całym obwodzie rękawów 
7.11. posiada certyfikat zgodności CE 

 
8. Płaszcz przeciwdeszczowy - (27 szt.)  

8.1. tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC 
8.2.  kolor: ciemnoniebieski lub granatowy 
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8.3.  szwy szyte i zgrzewane 
8.4.  długość około150 cm w zależności od rozmiaru 
8.5.  zapinany na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy 
8.6.  kaptur, regulowany sznurkiem 
8.7.  regulacja rękawów   
8.8.  taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyta na całej szerokości pleców i 

na całym obwodzie rękawów 
8.9.  posiada certyfikat zgodności CE 

 
9. Fartuch drelichowy (1 szt.) 

9.1. tkanina: drelich  (100% bawełna) 
9.2.  gramatura minimum 280 gr/m2 
9.3.  kolor: ciemnoniebieski lub granatowy 
9.4.  zapinany na guziki (również rękawy) 
9.5.  z tyłu w pasie regulowany paskiem lub ściągaczem. 
9.6.  2 boczne kieszenie 
9.7.  1 kieszeń na klatce piersiowej 
9.8.  posiada certyfikat zgodności CE 

 
10. Czapka letnia z daszkiem (59 szt.) 

10.1. tkanina wodoodporna o składzie 60-65% poliester. 35-40% bawełna 
10.2. gramatura: minimum 270 gr/m2 
10.3. kolor: ciemnoniebieski 
10.4. usztywniony daszek 
10.5. wywietrzniki 
10.6. regulacja obwodu 

 
11. Czapka zimowa ocieplana (24 szt. ) 

11.1. tkanina wodoodporna o składzie 60-65% poliester. 35-40% bawełna 
11.2. gramatura: minimum 270 gr/m2 
11.3. ocieplenie: 100% włókien poliestrowych 
11.4. kolor: ciemnoniebieski 
11.5. regulacja obwodu 
11.6. nauszniki i osłona karku zapinane do górnej części czapki 

 
12. Kalesony grube (98 szt. ) 

12.1. materiał: 100% bawełna 
12.2. posiada certyfikat zgodności CE 

 
13.  Rękawice ocieplane (100 par) 

13.1. wzmacniane licową skórą bydlęcą 
13.2. ocieplane 
13.3. posiada certyfikat zgodności CE 

 
14. Rękawice drelichowe 5-palcowe typowe (50 par) 

14.1. posiada certyfikat zgodności CE 
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15. Rękawice drelichowe 5-palcowe ocieplane (50 par) 
15.1. posiada certyfikat zgodności CE 

 
16. Rękawice powlekane gum ą „wampirki” (3000 par) 

16.1. od strony chwytnej oblane gumą zakończone ściągaczem 
16.2. posiada certyfikat zgodności CE 

 
17. Rękawice grube powlekane gum ą „ żaby” „GRIP” (1000 par) 

17.1. od strony chwytnej oblane zółtą gumą w większej grubości zakończone 
ściągaczem 

17.2. posiada certyfikat zgodności CE 
 
18.  Skarpety letnie (100 par)  

18.1. 70% bawełna, 30% poliester 

 
19. Skarpety zimowe ocieplane (60 par) 

19.1. 70% bawełna, 30% poliester 
 
20.  Trzewiki z podnoskami (57 par)  

20.1. skórzano-gumowe 
20.2. cholewki ze skór licowych 
20.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa   
20.4. bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia 
20.5. z metalowym podnoskiem 
20.6. wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności 
20.7. nieprzemakalny od podłoża 
20.8. głęboki protektor gwarantują wysoką stabilność obuwia chroniący przed 

poślizgiem (podeszwa antyposlizgowa) 
20.9. wiązane 
20.10. posiadają certyfikat zgodności CE 

 
21. Trzewiki (14 par) 

21.1. skórzano-gumowe 
21.2. skórzano-gumowe 
21.3. cholewki ze skór licowych 
21.4. podeszwa poliuretanowo-gumowa   
21.5. bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia 
21.6. bez podnosków 
21.7. wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności 
21.8. nieprzemakalny od podłoża 
21.9. głęboki protektor gwarantują wysoką stabilność obuwia chroniący przed 

poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa) 
21.10. wiązane 
21.11. posiadają certyfikat zgodności CE 

 
22. Buty ocieplane skórzane z podnoskami (20 par) 

22.1. podwyższona cholewka skórzana,  
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22.2. ocieplane,  
22.3. wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża, 
22.4.  bardzo dobre właściwości higieniczne 
22.5. podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa 
22.6. z metalowymi podnoskami 
22.7. wiązane 
22.8. posiadają certyfikat zgodności CE 

 
23.  Buty ocieplane skórzane (5 par) 

23.1. podwyższona cholewka skórzana,  
23.2. ocieplane,  
23.3. wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża, 
23.4. bardzo dobre właściwości higieniczne 
23.5. podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa 
23.6. bez podnosków 
23.7. wiązane 
23.8. posiadają certyfikat zgodności CE 

 
24.  Buty gumowe z podnoskami (30 par) 

24.1. buty gumowe,  
24.2. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia, 
24.3. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i piety  
24.4. wysokość około 35 cm. 
24.5. posiadają certyfikat zgodności CE 

 
25.  Buty gumowo-filcowe z podnoskami (20 par) 

25.1. buty gumowo - filcowe,   
25.2. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,  
25.3. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,  
25.4. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty 
25.5. wysoki protektor,  
25.6. wysokość buta około 35 cm. 
25.7. posiadają certyfikat zgodności CE 

 
26. Buty gumowe – wodery (10 par)  

26.1. buty gumowe połaczone z cholewami biodrowymi z tkaniny pogumowanej 
26.2.  z podszewką bawełnianą   
26.3. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,  
26.4. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,  
26.5. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty 
26.6. wysoki protektor,  
26.7. z elementami do przypinania cholew do paska 
26.8. posiadają certyfikat zgodności CE 

 
27. Ręczniki (150 sztuk) 

27.1. tkanina frotte 100% 
27.2. gramatura 500 
27.3. rozmiar 70 cm  x 140 cm 
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28. 3.  Wymagane rozmiary w zakresie: 
28.1. Buty męskie  od nr 38 do nr 46. 
28.2. Buty damskie  od nr 35 do nr 42. 
28.3. Ubrania męskie :  wzrost od 164 cm do 188 cm. 
28.4. Ubrania damskie:  wzrost  od 152 cm do 176 cm. 

29. Opis nadruku (logo) umieszczone na plecach kurtek roboczych typu szwedzkiego: 
29.1. o treści: 

PGK Sp. z o.o. 
Tarnobrzeg  

29.2. czcionka: Arial 
29.2.1. wysokość dużych liter: 45 mm 
29.2.2. wysokość małych liter: 40 mm 
29.2.3. wysokość napisu: 130 mm 
29.2.4. szerokość napisu PGK Sp. z o.o. : 300 mm 
29.2.5. szerokość napisu Tarnobrzeg: 260 mmm 

29.3. układ graficzny: jak w załączniku nr 2 do siwz 
29.4. kolor wypełnienia liter: biały 
29.5. napis wykonany dowolna techniką zapewniającą jego trwałość, kolor i 

kształt po wielokrotnym praniu 

30. guziki i klamry w kolorze czarnym 

31. każda część ubrania powinna zawierać wszywkę z informacją o rodzaju tkaniny, 
rozmiarze, sposobie prania lub konserwacji, nazwę producenta oraz oznaczenie 
CE (jeżeli jest wymagane w niniejszej siwz) 

32. wszystkie kurtki i spodnie robocze (pozycje ujęte w pkt. 1, 2, 3 i 4) powinny 
zawierać wszywkę z odpowiedniej tkaniny na którą będzie można nanieść trwały 
zapis identyfikujący użytkownika (imię i nazwisko). 

33. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane certyfikaty i deklaracje 
zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej i być stosownie do tego 
oznaczony 
 

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz wykaz dokumentów wymaganych 
przez zamawiaj ącego: 
 
34. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

34.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

34.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

34.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

34.4. spełniają warunki zawarte w niniejszej Siwz.  
35. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 34.1. wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć: 
35.1.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
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wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

36. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 34.1; 34.2  i 
34.3 wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. 

37.  W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom 
określonym przez zamawiającego wykonawcy zobowiązani są do:   
37.1. przedstawienia dokumentu potwierdzającego udzielenie 12 miesięcznej 

gwarancji na oferowane wyroby 
37.2. załączenia do oferty deklaracji zgodności oferowanego towaru z 

Dyrektywami Rady Europy oraz obowiązujacymi normami krajowymi. 
37.3. dołączenia do oferty tabeli rozmiarów (wzrost, obwód pasa, obwód klatki 

piersiowej) na podstawie której zamawiający będzie składał zamówienia 
cząstkowe.  

 
Opis sposobu przygotowania oferty: 
38. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 
39. Koszty związane z przygotowaniem oferty poniosą wykonawcy.  
40. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 
41. Ofertę należy napisać w języku polskim, pismem czytelnym w sposób trwały, tzn. 

bez możliwości zamazania treści. 
42. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania  

w imieniu wykonawcy. 
43.  Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być 

przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.  

44. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty, 
oraz dokonywanie zmian w treści oferty. 

45.  Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców. 
46. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie 

określającej zamawiającego i wykonawcę oznaczonej napisem – OFERTA na 
dostawę odzieży (nie otwierać przed datą: 12 grudnia 2008 r. godz. 10:30). 

  
Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów: 
 
47.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej 

korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 
48. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania 
oraz korespondencja złożona w tej formie zostanie niezwłocznie potwierdzona w 
formie pisemnej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie jeżeli jej treść 
dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie 
pisemnej. 
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49. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest 
Wojciech Lipiec – kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. 
(015) 823-22-95 w. 32 

 

Opis kryteriów i sposobów dokonania oceny oferty: 

50. Cena – waga kryterium 100% 
51. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak 

najniższą cenę.  
52. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który po spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zaoferował najniższą cenę. 

 
Opis sposobu obliczania ceny oferty 

53.  Do porównania ofert będzie brana cena brutto. 
54.  Wykonawca określi cenę w sposób określony w Formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 
55.  Cena nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia.  
56. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich liczbą i słownie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
57. 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, zgodnie z 
wypełnionym i podpisanym Formularzem ofertowym. 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 
58.  Zamówienie będzie realizowane w okresie jednego roku od daty podpisania 

umowy. 
 

Termin zło żenia ofert: 
 Ofertę (oferty) razem z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy przesłać 
na adres zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie do dnia  
12 grudnia 2008 r. godz. 10:00. 
 
Termin otwarcia ofert: 
59.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2008 roku o godz. 10:30 w 

siedzibie zamawiającego. 
 
Okres zwi ązania ofert ą: 
60.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania 

ofert. 
 
Termin zawarcia umowy: 
61.  Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty. 
62.  Zawarcie umowy nastąpi wg projektu zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 

3 do Formularza ofertowego. 
63.  Akceptacja treści projektu umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony 

załączonego Projektu umowy przez osobę uprawnioną. 
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64.  Niepodpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej 
podpisania, co skutkuje wyborem innego wykonawcy. 

  

            

 
  
Tarnobrzeg, dn: 4 grudnia 2008 r. 

 
     
Zatwierdzam treść SIWZ: 

                    
      Antoni Sikoń – Prezes Zarządu 
      Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu 

                   ............................................................ 
                 (podpis Kierownika zamawiającego) 

 

    
 
Załącznikami do niniejszej siwz są: 
1. Formularz oferty      - Załącznik nr 1 
2. Wzór nadruku       - Załącznik nr 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KZM-30-08, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                        Strona 12 z 

20 

  

Załącznik nr 1 
do siwz  

FORMULARZ  OFERTOWY (wzór) 
 

 

 
 

 

 

                                ( pieczęć wykonawcy ) 
oznaczenie sprawy:  KZM-30-08 
  
1. Wykonawca:  

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

 Siedziba: ............................................................................................................ 

nr NIP/ nr REGON: ……..................................................................................... 

 nr telefonu/ nr faksu: .......................................................................................... 

2. Zamawiaj ący:  
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,   39-400 

TARNOBRZEG 
3. W nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, opublikowanego na tablicy ogłoszeń Waszego 
Przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej www.wodociagi.tarnobrzeg.pl  
w dniu 4 grudnia 2008 roku 

4. oferujemy wykonanie dostawy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia 
przygotowanego przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia będącej integralną częścią niniejszej oferty za cenę: 
 

5. Netto: ...................... zł (słownie: ........................................................................... 

....................................................................................................................... zł) 

Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: ............................................ 

....................................................................................................................... zł) 

 Brutto: .....................zł (słownie: ............................................................................ 

....................................................................................................................... zł)  

za całość zamówienia zgodnie z wykazem cen jednostkowych ujętym poniżej: 

Lp
. Towar j.m. Ilo ść 

Cena  
jedn.  
netto 

VAT 
Cena  
jedn.  

brutto 

1 Ubranie letnie typu 
 szwedzkiego Kpl. 149    

2 Ubranie zimowe typu 
szwedzkiego Kpl. 44    
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3 Kurtka ocieplana męska Szt. 9    

4 Kurtka ocieplana damska Szt. 2    

5 Koszula robocza Szt. 108    

6 Kamizelka ostrzegawcza Szt. 35    

7 Kurtka przeciwdeszczowa Szt. 5    

8 Płaszcz przeciwdeszczowy Szt. 27    

9 Fartuch drelichowy Szt. 1    

10 Czapka letnia z daszkiem Szt. 59    

11 Czapka zimowa ocieplana Szt. 24    

12 Kalesony grube Szt. 98    

13 Rękawice ocieplane para 100    

14 Rękawice drelichowe 
 5-palcowe typowe para 50    

15 Rękawice drelichowe 
 5-palcowe ocieplane para 50    

16 Rękawice powlekane gumą 
„wampirki” para 3000    

17 Rękawice grube powlekane 
gumą „żaby” „GRIP” para 1000    

18 Skarpety letnie para 100    

19 Skarpety zimowe ocieplane para 60    

20 Trzewiki z podnoskami  para 57    

21 Trzewiki  para 14    

22 Buty ocieplane skórzane z 
podnoskami para 20    

23 Buty ocieplane skórzane para 5    

24 Buty gumowe z podnoskami para 30    

25 Buty gumowo-filcowe z 
podnoskami para 20    

26 Buty gumowe (wodery) para 10    

27 Ręczniki szt 150    

Cena z VAT za cało ść przedmiotu zamówienia (cena 
oferty)  

 

 
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
7. Akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

Formularza i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą   
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zobowiązujemy  się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego. 

8.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
 
................................ dn:.................. 
 

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

. 
                          ( podpis osoby uprawnionej ) 
 
Załącznikami do niniejszej Formularza są: 
 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 
2. Projekt Umowy        - Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 1 

do Formularza ofertowego 
 
 

 
 
           ( pieczęć wykonawcy) 

 

oznaczenie sprawy:  KZM-30-07 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 
odzieży ochronnej i roboczej oświadczamy, że: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub 

czynności;  

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 
 
......................................, dnia: ....../....../...... 

 
 
 
              
 
 

......................................................... 
                                                                            ( podpis upoważnionego przedstawiciela ) 
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Załącznik nr 2  
do Formularza ofertowego 

 
UMOWA nr KZM/30/08 (wzór) 

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

………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w:  

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1.) ......................................................................................................................... 

2.) ………………………………………………………………………………………... 

wpisanym do: ............................................................................................................. 

(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej) 

REGON: ................................................... NIP: ........................................................ 

zwanym dalej Wykonawc ą, a: 

Przedsi ębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tar nobrzegu 

z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg 

wpisanym przez Sąd rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112520. 

REGON: 830337895  NIP: 867-00-03-252 

reprezentowanym przez: 

1) Antoniego Sikonia – Prezesa Zarz ądu 

2) Jacka Rudnickiego – Wiceprezesa Zarz ądu 

zwanym dalej Zamawiaj ącym. 

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę 
(znak zamówienia: KZM-30-08), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. Zakres umowy 

 
1. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (dalej siwz) razem z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik 
nr 1 do siwz. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla 
potrzeb PGK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zwanej dalej towarem, którego skład  
ilościowy i jakościowy opisany jest w siwz.  

3. Ilość towaru objętego zamówieniem w okresie obowiązywania umowy może ulec 
zmianie w granicach ± 10% wartości (ceny) ofertowej  nie budząc skutków 
prawnych dla Zamawiającego. 
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4. Strony dopuszczają modyfikacje odnośnie składu gatunkowego (jakościowe) 
poszczególnych pozycji towaru. Modyfikacje te wymagają zgody obydwu stron. 

5. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia posiadają 
niezbędne certyfikaty i deklaracje zgodności oceny typu WE co wykonawca 
wykazuje poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów. 

 
§ 2. Wykonanie przedmiotu umowy 

 
1. Dostawy będą realizowane doraźnie w okresie obowiązywania umowy. 
2. Dostawy będą realizowane w terminach i częściach określonych wcześniej przez 

zamawiającego. 
3. Zamawiający na siedem dni przed terminem dostawy określi jej jakościowy  

i ilościowy skład, o czym powiadomi faksem wykonawcę.  
Nr faksu wykonawcy: …………………… 

4. Wykonawca dostarczy towar zamawiającemu w terminie do 7 dni od momentu 
powzięcia informacji, o której mowa w pkt 3 do siedziby zamawiającego w dzień 
roboczy w godzinach 8.00-15.00 

5. Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku, sprawdzeniu pod względem 
jakościowym i ilościowym oraz pokwitowaniu odbioru towaru przez 
zamawiającego w jego siedzibie. Na tej podstawie będzie wystawiana faktura 
VAT. 

6. W przypadku ujawnionych wad wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w 
terminie 2 dni na koszt i staraniem wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość towaru dostarczonego do 
zamawiającego. 

8.  Wykonawca udzieli pisemnej dwunastomiesięcznej gwarancji jakości na 
dostarczony towar. 

9.  Wykonawcy nie wolno dopuszczać do obrotu towaru, którego parametry 
jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub z 
norm określonych obowiązującymi przepisami.  

10. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy 
odbiorze zamówionej części partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych 
opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz w przypadku 
uszkodzenia towaru. 

11. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad 
ukrytych towaru. 

12. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem i każdorazowo, 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

13. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów 
określonych w siwz oraz posiadający braki, wady lub uszkodzenia. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w 
ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. 

15. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego 
zostaną one zwrócone Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. 

16.  Towar będzie dostarczany na koszt i staraniem wykonawcy. 
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§ 3. Termin realizacji umowy 
 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia  
31 grudnia 2009 r. 

 
§ 4. Cena i sposób zapłaty 

 
1. Cenę towaru strony ustalają na ………… zł. (słownie: …………………………….. 

…………………………………………………………………….. zł) za całość towaru 
objętego przedmiotem niniejszej umowy (zgodnie z cenami jednostkowymi 
określonymi w Formularzu ofertowym. 

2. Cena jest ustalana loco magazyn zamawiającego i obejmuje podatek VAT  
3. Strony ustalają niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy. 
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony towar 

na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 28 dni od daty otrzymania 
faktury. 

 
§ 5. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej 
dostawy, bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5% wartości zamówienia 
częściowego za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 4. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania 
wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5% wartości 
zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 
4 ust. 14. 

3. W przypadku opóźnienia towaru i w wymianie towaru na wolny od wad 
przekraczającej termin, o którym mowa w § 2 ust. 4 i § 4 ust. 14 Zamawiający, po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo zakupić towar na rynku i 
odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym wypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi 
z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów u 
innych dostawców w ilości przewidzianej w niezrealizowanej dostawie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% 
wartości określonej § 4 ust. 1 w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę 
niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również z 
powodu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

5. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Zamawiającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje 
wyrządzonej szkody. 

1.  
2. W przypadku braku dostawy zamówionego towaru w wyznaczonym terminie, 

wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnic cenowych pomiędzy ceną 
wynikającą z niniejszej umowy a ceną ewentualnego zakupu towaru u innych 
dostawców w ilości przewidzianej w niezrealizowanej dostawie. 

3. W przypadku powstania szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy 
zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na ogólnych 
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zasadach odpowiedzialności kontraktowej. 
  

§ 6. Zmiany w umowie 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 7. Odst ąpienie od umowy  

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację dostaw, 
2) wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z zapisami niniejszej 

umowy a w szczególności dostarcza towar złej jakości (w tym przypadku 
odstąpienie od umowy następuje w trybie natychmiastowym po powzięciu 
wiadomości o powyższych okolicznościach). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od  
niniejszej umowy, jeśli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru 
wadliwego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji ze skutkami 
określonymi w umowie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie 
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie terminu 28 dni 
kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystawionego przez 
wykonawcę. 

  
§ 8. Postanowienia ko ńcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
Zamawiaj ący:       Wykonawca: 
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