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Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 
POLSKA 
Tel.  + 48 (52) 522 20 58 
Adres mailowy: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
 

Nr referencyjny nadany sprawie                  
przez Zamawiającego  

  MKUO ProNatura ZP/TP/57/21
  

 
 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienia klasycznego prowadzonym                  

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.  

 

„Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników 

Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 

 
Wartość zamówienia jest mniejsza aniżeli wartość progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t. jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm., dalej określanej w niniejszej SWZ jako PZP) a większej aniżeli 130 000 

złotych. 

 
 
 
 

 
 

Specyfikacja niniejsza zawiera 57 stron. 
 
 
 

Zatwierdzono: 
Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu 
Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 
 

 
 
 
 
 

    Bydgoszcz, dnia 28 października 2021 r. 

mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
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CZĘŚĆ I   
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 
Adres: 85-862 Bydgoszcz ul. E. Petersona 22 
POLSKA 
NIP 953-255-97-41, Regon 340378577, BDO 000010322 
tel.: + 48 (52) 522 20 58  
e-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
www.pronatura.bydgoszcz.pl 
 
Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn.  
„Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników 
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 
Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie o wartości mniejszej aniżeli progi unijne, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej PZP) a większej aniżeli 130 000 złotych. 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. Możliwość prowadzenia negocjacji 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art.  275 pkt 1 PZP. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/529213 a SWZ dostępna na stronie internetowej 
Zamawiającego http://www.pronatura.bydgoszcz.pl oraz od dnia publikacji ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych do zakończenia postępowania (nie krócej niż do dnia 
udzielenia zamówienia).  

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

2.4. Zamawiający zaleca, by wszelka korespondencja związana z niniejszym postępowaniem 
opatrzona była numerem postępowania, tj. MKUO ProNatura ZP/TP/57/21.  

2.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia  
negocjacji;  
 
3. Zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 8 PZP w zw. z art. 305 pkt 1 PZP. 

4. Umowy ramowe i aukcje elektroniczne  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

5. Oferty wariantowe i częściowe 

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

6. Termin wykonania zamówienia 

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

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

na jej sfinansowanie. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami 

Zamawiającego. 

http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/529213
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
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Czas realizacji pojedynczej dostawy – wskazany w ofercie Wykonawcy, nie może przekroczyć 5 dni 

od dnia  złożenia zamówienia. 

  

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ. 

8. Użyte skróty: 

1) PZP- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 ze zm., dalej PZP)  

2) Rozporządzenie- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2415). 

3) Platforma- platforma zakupowa prowadzona przez Open Nexus Sp. z o. o.,  za pośrednictwem 
której Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia.  

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje  

9. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego 

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

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

CZĘŚĆ II 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony 

indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 

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

SWZ. 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

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

postępowanie zostanie unieważnione. 

4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

 

KOD CPV Nazwa 

18.10.00.00 – 0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 

18.83.00.00 – 6  Obuwie ochronne 

18.83.10.00 – 3  Obuwie ochronne z metalowymi ochraniaczami na palce 

42.92.47.90 – 3 Maski pochłaniające nieprzyjemne zapachy 

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
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18.14.10.00 – 9 Rękawice robocze 

39.51.41.00 – 9  Ręczniki 

35.11.34.40 – 5 Kamizelki odblaskowe 

 

CZĘŚĆ III   

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW 
INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. Udostępnienie zasobów 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 1.2. oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 108 PZP lub z przyczyn, wskazanych w części III pkt. 2.2. niniejszej SWZ w zw. 
z art. 109 ust. 1 PZP. 

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

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.  

 
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

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

 
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 
 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie 
musi wykazać się: 

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

warunku. 
 wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych- wykonywaniem 2 dostaw odzieży roboczej 
i/lub środków ochrony indywidualnej o wartości co najmniej 200 000 złotych 
brutto każda (w przypadku świadczeń ciągłych  wartość prac zrealizowanych  do 
dnia składnia ofert musi wynieść 200 000 zł). 
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. 

 

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

z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego.  
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2) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do 
wykluczenia (nieprzedłożenie w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw 
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 
dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń) będzie przyczyną odrzucenia 
oferty Wykonawcy. 

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

2. Podstawy wykluczenia 

2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, 
Wykonawcę: 

 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art.228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art.46 lub art.48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa  o charakterze  terrorystycznym,  o którym mowa w art.165a  
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 
art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 
ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(t. jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1745 ze zm.),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika  
spółki współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt. 1) 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
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społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami  lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;. 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  ustawy  z dnia  
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  ustawy  z dnia  16lutego  2007r.  o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w następujących spośród przypadków, o 
których mowa w art. 109 ust. 1 PZP: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 

2.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

2.4. Zamawiający przewiduje wykluczenie podmiotów udostępniających zasoby w trybie art. 118 PZP 
i podwykonawców z tych samych przyczyn, co Wykonawcy. 

 

3. Wykonawcy występujący wspólnie 

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia 

1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się  
o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3) Warunki z art. 117 ust. 1 PZP określone przez Zamawiającego w Cz. III ust. 1 pkt. 1.2. SWZ 
mogą spełniać łącznie (z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku zdolności 
technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy – jeżeli został 
postawiony- co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia powinien samodzielnie legitymować się wymaganym doświadczeniem). 
W przypadku, w którym wymaganym doświadczeniem legitymuje się tylko jeden 
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.1   

4) Żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1 niniejszej 
SWZ ani art. 109 ust. 1 PZP w zakresie, w jakim wynika to z cz. III pkt. 2.2. niniejszej SWZ. 

                                                           
1 Dotyczy wyłącznie zamówień na usługi lub roboty budowlane 
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5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
wybrana, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu kopię umowy, zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych 
Wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania. 

 
4. Udostępnienie zasobów 

1) Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (w odniesieniu do zamówienia lub jego części) 
zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, określające 
w szczególności:  
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy zamówienia publicznego;  

c. czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
dostawy, których wskazane zdolności dotyczą 

2) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w niniejszej SWZ. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują czynności, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Zamawiający zastrzega, że w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach 
podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej w części 
obejmującej doświadczenie Wykonawcy, wymaganym doświadczeniem powinien 
legitymować się samodzielnie Wykonawca lub podmiot trzeci.  

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

6) Wykonawca zastrzega do osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących 
kluczowych zadań (art. 121 PZP): 

 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia dotyczącego osobistego wykonania zadań 
przez Wykonawcę 

 

5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń.  
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1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w części III pkt. 1 niniejszej SWZ, którego 
wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowić będzie dowód potwierdzający, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na 
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie w zakresie wymaganym zgodnie z 
art. 117 ust. 2- 4 PZP, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni wykonawcy. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
znanym na moment składania oferty, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, 
dotyczące podwykonawców. Jeżeli podwykonawca nie jest znany na moment składania ofert- 
dotyczące ich oświadczenia Wykonawca przedkłada najpóźniej z chwilą wskazania 
Zamawiającemu podwykonawcy 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa 
oświadczenie, o których mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów. 

5) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.  

 
b. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

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

 
c. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 
 

d. Zdolności technicznej lub zawodowej 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie 
Zamawiający wezwie do przedłożenia: 

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
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niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 
 

b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1. niniejszej SWZ lub 109 ust. 1 pkt 1 
PZP w zw. z częścią III pkt. 2.2. Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie 
zamówienia, podmiotu, o którym mowa w art. 118 PZP, na zdolnościach lub sytuacji 
którego polega Wykonawca, lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym 
mowa w art. 118 PZP: 

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1 ppkt. 1) i 2) niniejszej SWZ 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1 ppkt. 4) niniejszej SWZ, 
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,  

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

b. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP w zw. z częścią III pkt. 
2.1 ppkt. 5) niniejszej SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

c. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

 art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1 ppkt. 3) niniejszej SWZ,  

 art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1 ppkt. 4) niniejszej SWZ, 
dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,  

 art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1 ppkt. 5) niniejszej SWZ 
ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 
na celu zakłócenie konkurencji,  

 art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1 ppkt. 6) niniejszej SWZ,  
d. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z 
częścią III pkt. 2.2. ppkt. 2) niniejszej SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji 

 

6) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy (odpowiednio- podmiotu 
udostępniającego zasoby lub podwykonawcy) jest umocowana do jego reprezentowania, 
zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą: 
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrqgy
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b) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy- jeżeli umocowanie tej osoby do reprezentowania 
podmiotu nie wynika z dokumentów, o których mowa pod lit. a) powyżej 
Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony 
własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonują osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub notariusz 
(zgodnie § 7 Rozporządzenia Dz.U. 2020 2452). 
Zamawiający zwraca uwagę, że pełnomocnik winien być umocowany do podejmowania 
czynności przed ich podjęciem (data i godzina podpisania pełnomocnictwa powinna być 
wcześniejsza niż data i godzina podpisania oferty lub innych dokumentów składnych 
przez pełnomocnika); 

c) w przypadku osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego- pełnomocnictwa odpowiednio do postanowień lit. 
b) powyżej. 
 

6. Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby lub podwykonawcy mający siedzibę zagranicą 
1) Jeżeli Wykonawca (odpowiednio- podmiot udostępniający zasoby, podwykonawca) ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w części III ust. 5 pkt 5 b) lit.: 
a) a.- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie określonym w części III ust. 5 pkt 5)b) lit. a. niniejszej SWZ; 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;  

b) lit. d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym w  terminach nie 
wcześniejszych, niż wskazane w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej. 
 

7. Inne  

1) W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia. 

2) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 PZP, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, 
lub są one niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający wezwie odpowiednio do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgm


 

   

11 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Zamawiający może także, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, żądań złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w 
art. 125 PZP lub podmiotowych środków dowodowych.  

3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

4) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
Rozporządzeniu i niniejszej SWZ (w tym pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 5 pkt. 6) 
powyżej), składa się zgodnie z §15 Rozporządzenia  

 
8. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

8.1. W przypadku, w którym z pkt. 8.2 poniżej wynika żądanie przez Zamawiającego 
przedmiotowych środków dowodowych: 

1) przedmiotowe środki dowodowe podlegają przedłożeniu wraz z ofertą 
2) jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zgodnie z art. 107 ust. 2 PZP 
Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków 
dowodowych (innych, niż przedkładane na potwierdzenie zgodności z cechami 
lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert), na wezwanie 
Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, chyba że pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

8.2. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 
dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez 
Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria (w tym kryteria oceny ofert): 
1) W zakresie etykiet, o których mowa w art. 104 PZP, na potwierdzenie spełniania 

wymaganych cech środowiskowych, społecznych lub innych: 

 Zamawiający nie żąda przedłożenia etykiet, o których mowa w art. 104 PZP 
2) w zakresie certyfikatów, o których mowa w art. 105 PZP, w celu potwierdzenia 

zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi 
w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami 
związanymi z realizacją zamówienia zamawiający: 

 Zamawiający nie żąda przedłożenia certyfikatów etykiet, o których mowa w 
art. 105 PZP 

3) w zakresie pozostałych przedmiotowych środków dowodowych (art. 106 PZP) 

 Zamawiający w celu potwierdzeni zgodności oferowanych dostaw z 
wymaganiami, cechami, kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, żąda przedłożenia wraz z ofertą próbek następującego asortymentu 
(w odniesieniu do każdego- 1 szt.): 

 kurtka ocieplana 

 kurtka ostrzegawcza typu 5w1 z dopinanym ocieplaczem polarowym 

 bluza 

 spodnie do pasa 

 spodnie do pasa (nadzór) 

 trzewiki z podnoskiem kl. S3 

 obuwie lekkie  

 rękawice powlekane nitrylem do prac o niskim ryzyku urazów 

 rękawice antyprzekłuciowe 
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 półmaska klasa ochrony P3 (FFP3) 

 kombinezon (ochrona przed rozpylonymi chemikaliami - cieczami) 
 

 
CZĘŚĆ IV   

ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY 

1. Opis sposobu przygotowania oferty - wymogi formalne 

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

wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt 2.                   
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w załącznikach do SWZ, chyba że z niniejszej 

SWZ wynika obowiązek ich złożenia na wezwanie Zamawiającego.   
3) Pełnomocnictwa, o których mowa w części III ust. 5 pkt. 6) niniejszej SWZ  
4) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie firmy 
podwykonawców (o ile dane podwykonawcy są znane Wykonawcy na etapie składania 
oferty). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5) Zobowiązanie  podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując umowę, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów -jeśli dotyczy 

6) Oświadczenie konsorcjum z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni 
wykonawcy - jeśli dotyczy 
 

 
1.2. Postać oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 PZP sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego 
(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Uwaga: 
Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie jest dopuszczalne, nie stanowi 
bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

4) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
5) Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 

w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej, albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela. 

6) Poprawki w ofercie muszą być wprowadzone w formie elektronicznej takiej samej, jak 
oferta w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.  

7) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 14 Rozporządzenia, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów.  

8) Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę. 
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Wykonawca ma prawo zastrzec, że przekazane przez niego informacje stanowiącą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), i nie mogą 
być udostępniane, o ile uczyni to wraz z ich przekazaniem i w tym terminie wykaże, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie wraz 
z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione Wykonawca wydziela lub 
oznacza w wybrany przez siebie sposób. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości po otwarciu ofert, tj. nazwa (albo imię i nazwisko), 
siedziba (lub miejsce prowadzonej działalności albo miejsce zamieszkania) wykonawcy, 
informacje dotyczące ceny lub kosztu oferty. 

9) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w postaci oddzielnego pliku i opatrzone nazwą, z której wynika, 
że plik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego 
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania będą 
traktowane jako jawne bez zastrzeżeń.  

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty (w tym należności 
publicznoprawne, takie jak podatek akcyzowy, poniesienie których konieczne będzie zgodnie 
z dostawą) jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Wszystkie ceny określone przez 
Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom.  

3) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, poda cenę netto oraz brutto (zawierającą VAT).  

4) W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), jeżeli wybór jego oferty 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), 
dla celów zastosowania kryterium ceny lub zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Taki 
Wykonawca ma obowiązek w ofercie: 

a) poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

5) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SWZ. 

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

 
CZĘŚĆ V 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
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CZĘŚĆ VI  
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.  

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
 

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

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej Platforma) pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje pod nazwą postępowania 
wskazaną w tytule SWZ.  

2) Wymagania techniczne i organizacyjne związane z wykorzystaniem Platformy:  

a) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy 
https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje za pośrednictwem formularza 
„wyślij wiadomość”,  

b) Na stronie Platformy udostępnione są: „Regulamin” korzystania z Platformy 
(zawierający wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania wszelkiego 
rodzaju dokumentów) oraz „Instrukcja” dla Wykonawców; 

c) Centrum Wsparcia Klienta Platformy (pod numerem telefonu 22 101-02-02) udziela 
wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracją, aspektami 
technicznymi (godziny funkcjonowania Centrum Wsparcia Klienta: od poniedziałku do 
piątku od godziny 7 do godziny 17).  

3) W sytuacjach awaryjnych (np. przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania Platformy) 
dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu 
email: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl z zastrzeżeniem, że oferta może być złożona 
wyłącznie za pomocą Platformy. 

4) Dokumenty elektroniczne, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 
podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, 
oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu składane są przez 
Wykonawcę za pośrednictwem udostępnionego na Platformie Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, ofert, 
oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków 
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, 
oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w wydanym na podstawie art. 70 PZP rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu 

5) Wymagane zgodnie z niniejszą SWZ podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub 
oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 118 PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w formie 
określonej w Rozporządzeniu. 

6) W przypadku korespondencji przekazywanej z wykorzystaniem poczty elektronicznej 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.  

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
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7) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata 
przed upływem odpowiednich terminów. 

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

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

10) Zamawiający preferuje by dokumenty elektroniczne były sporządzane w formacie 
danych: .pdf, .doc, .docx., .rtf.   

11) Zamawiający informuje o występującym na Platformie limicie objętości plików lub 
spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej 
wielkości 150 MB. Pliki należy pakować zgodnie z instrukcją, o której mowa w ust. 1 pkt 
2b powyżej.  

2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

- sprawy proceduralne  
 Karolina Astukiewicz Nowastowska 

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

3. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień. 
 

 1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
warunków zamówienia. 

2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3) Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania źródeł 
zapytania wszystkim Wykonawcom za pośrednictwem Platformy z zachowaniem zasad 
określonych w art. 284 ust. 6 PZP.  

4. Modyfikacja treści SWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na 
Platformie. 

2) Wykonawcy są związani wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SWZ zamieszczonymi na 
Platformie od dnia publikacji. 

3) Jeżeli zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i 
przygotowanie oferty, kierując się zasadą określoną w art. 286 ust. 3 PZP.  

4) Jeżeli zmiana treści SWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany  
w art. 286 ust. 9 PZP oraz, jeśli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie 
z art. 271 ust. 3 PZP. 

5) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania określonej w części I pkt 2.2. niniejszej SWZ 
 

5. Zebranie Wykonawców 
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Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści niniejszej SWZ. Zamawiający odpowie na pytania dotyczące treści SWZ  
w sposób zgodny z art.  284 PZP. 

 
CZĘŚĆ VII 

INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2021 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem   
Platformy na stronie profilu nabywcy 
https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje529213  w zakładce dedykowanej 
postępowaniu Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania 
ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

2. Związanie ofertą. 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert), do dnia 14 grudnia 2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się do 
Wykonawców jednokrotnie o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą i wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego (w rozumieniu art. 7 pkt 16 PZP) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą.  

3. Termin otwarcia ofert 

1) Otwarcie ofert następuje na Platformie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. 
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2021r. o godz. 10.30 (przy czym  nie później niż 

dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii 
systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje 
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3) Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP, tj. nazwa (albo imię i 
nazwisko), siedziba (lub miejsce prowadzonej działalności albo miejsce zamieszkania) 
wykonawcy, informacje dotyczące ceny lub kosztu oferty.:  

 

 
CZĘŚĆ VIII   

KRYTERIA WYBORU OFERT.  OCENA OFERT 

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

ilość punktów. 
 
 

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje529213


 

   

17 

lp. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 
Maksymalna punktacja 

1 Cena (C) 85 % 85 punktów 

2 Czas realizacji (T)  15 % 15 punktów 

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

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

 
 

).()( min CMax
C

C
CC

i

i 

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

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

 
Punktacja będzie liczona według powyższych kryteriów. 
 
Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w obu kryteriach, na 
zasadach jak w pkt. 1 i 2 powyżej. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  
określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość punktów. 
 
 
UWAGA!  Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia 
oferty. 
Stosownie do art. 248 PZP, jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej                      
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium 
o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 
zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, 
o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
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Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 
 
2. Sposób oceny ofert. 
Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SWZ wymagań.  
Następnie dokona kwalifikacji Wykonawców do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
i kwalifikacji ofert do odrzucenia.  
Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.   
 
3. Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty. 

1) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia pod 

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

oferta została poprawiona. 
3) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie odpowiednim wyznaczonym przez 

Zamawiającego nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Cz. VIII ust.3 pkt. 
1c) SWZ lub nie zakwestionuje jej poprawienia uznaje się, że wyraził on zgodę na 
poprawienie omyłki. 

 

CZĘŚĆ IX 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych 
w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 

CZĘŚĆ X 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY 
 

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty  oraz udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania (Platformie) informacje o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony zostanie o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
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w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

 
CZĘŚĆ XI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX PZP. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej                           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przesyłając 

Zamawiającemu odwołanie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub 

kopię odwołania wniesionego w formie pisemnej przed upływem terminu na jego wniesienie w 

taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 PZP. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału IX PZP. 

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi. 

 
CZĘŚĆ XII 

ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadkach innych, niż dopuszczone 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

  

CZĘŚĆ XIII 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku z prowadzonym 

postepowaniem (w tym w treści ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na 

żądanie Zamawiającego, wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych 

umów, wniesionych środków ochrony prawnej itp.) jest Międzygminny Kompleks 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22; 
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2) pracownikiem właściwym ds. ochrony danych osobowych w Międzygminnym Kompleksie 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. jest osoba dostępna pod adresem: 

arnold.partner@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74PZP oraz ewentualnie 

organy rozpatrujące środki ochrony prawnej wniesione w toku postępowania i uczestnicy 

postępowań wywołanych ich wniesieniem;    

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz 

w odpowiednim zakresie- okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili 

przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z PZP;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

RODO.  

9) Zgodnie z: 

a) art. 75 PZP- w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 

ust. 1-3 RODO zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

b) art. 19 ust. 2 i art. 76 PZP Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 

PZP, ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

c) art. 19 ust. 3 i art. 74 ust. 3 PZP Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; w przypadku gdy wniesienie takiego 

żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzygm
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postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

10) w myśl art. 74 ust. 4 PZP zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust. 1 PZP, ma zastosowanie 

do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady 

jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 PZP stosuje się odpowiednio.  

 

2. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących 

bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, 

współpracowników, podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, 

osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca 

zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 

RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez 

Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu według wzoru 

określonego w załączniku nr 5 do niniejszej SWZ, pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej wobec Zamawiającego. 

CZĘŚĆ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Sprawy nieuregulowane SWZ 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz 

obowiązujące przepisy wykonawcze. 

 

2.   Załącznikami do SWZ są następujące wzory i dokumenty: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 
 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2 
 

3. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP - załącznik nr 3 
 

4. Formularz cenowy – załącznik nr 4   
 

5. Wzór oświadczenia Wykonawcy odnośnie wypełnienia obowiązku informacyjnego z zakresu 

art. 13 i 14 RODO – załącznik nr 5 

 

6. Projektowane Postanowienia Umowy– załącznik nr 6 

   

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztinbsgi
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Załącznik nr 1  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Asortyment Opis przedmiotu zamówienia Norma Ilość  

 Odzież robocza i obuwie robocze 
 

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

EN 13688, 
EN343,  
EN 342 
(ewentualnie 
EN 14058) 

80 szt. 
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2 KURTKA OSTRZEGAWCZA 
TYPU 5W1 Z DOPINANYM 
OCIEPLACZEM POLAROWYM 

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

EN ISO 20471 
EN 343 
EN 342 

220 szt. 

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

EN 14058 250 szt. 
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4 BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY Bezrękawnik ocieplany - ocieplacz z 
licznymi kieszeniami oraz z pasami 
odblaskowymi.Skład: Poliester 65%, 
bawełna 35%, gramatura pow. 
180g/m2. Liczne kieszenie. Rozmiar: S - 
XXL, wypełnienie - bawełna 100%Kolor: 
ciemnozielonyRozmiar: S - 
XXLDodatkowo - Logo firmowe 
"ProNatura" na kieszeni lub nad 
kieszenią lewą górną. 

EN 13688 60 szt. 

5 UBRANIE ROBOCZE (BLUZA 
+ SPODNIE OGRODNICZKI) 

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

EN 13688 50 kpl. 



 

   

25 

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

EN 13688 60 szt. 

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

EN 13688 60 szt. 

8 BLUZA  Z PASAMI 
ODBLASKOWYMI 

Bluza z pasami odblaskowymi. 
Szycie: zapinana na guziki, kryte listwą, 
Kieszenie: dwie górne kieszenie kryte 
listwą, zapinaną na rzep, dwie kieszenie 
boczne, kieszonka na długopis,  
Rękawy / mankiet: mankiety przy 
rękawach zapinane na guzik,  duża ilość 
ryglówek w miejscach szczególnie 
narażonych na rozprucie, podwójne 
szwy, szyte widoczną, mocną nicią, 
wykonana z wysokiej jakości materiału, 
który zapewnia po wielokrotnym 
praniu stabilność kolorów i rozmiarów, 
Materiał / budowa: podwójne taśmy 

EN 13688 260 szt. 
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odblaskowe o właściwościach 
odblaskowych umieszczone na 
rękawach i wokół bluzy, transpiratory 
powietrza, posiada zaszewki na plecach 
zwiększające swobodę ruchów, na dole 
bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu 
bluza nie odstaje i zabezpiecza przed 
wiatrem. Elementy odblaskowe: 
podwójne taśmy odblaskowe. 
Kolor zielony. Ubranie zgodne z EN 
13688,. Rozmiar: S - XXXL 
Dodatkowo - Logo firmowe 
"ProNatura" na kieszeni lub nad 
kieszenią lewą górną. 

9 SPODNIE OGRODNICZKI Z 
PASAMI ODBLASKOWYMI 

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

EN 13688 260 szt. 

10 SPODNIE DO PASA Z PASAMI 
ODBLASKOWYMI 

Spodnie do pasa z pasami 
odblaskowymi.  
Wykonane z tkaniny o gramaturze min. 
290g/m2 o składzie 65% poliester i 35% 
bawełna.   
Szycie:  możliwość regulacji w pasie 
dzięki gumce, szlufki na pasek, duża 
ilość ryglówek w miejscach szczególnie 
narażonych na rozprucie, kieszenie: 
kieszeń w tylnej części spodni, kieszeń 
na miarkę „metrówkę”, szlufka na 
młotek, dwie kieszenie boczne, 
wzmocnione kieszenie, podwójne szwy, 
szyte widoczną, mocną nicią, wykonane 
z wysokiej jakości materiału, który 
zapewnia po wielokrotnym praniu 

EN 13688 260 szt. 
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stabilność kolorów i rozmiarów, duża 
ilość  ryglówek w miejscach szczególnie 
narażonych na rozprucie. 
Elementy odblaskowe:  po dwie  taśmy 
odblaskowe wokół nogawek. 
Kolor zielony. Ubranie zgodne z EN 
13688. Rozmiar: S - XXXL 
Dodatkowo - Logo firmowe 
"ProNatura"  na lewej, górnej, bocznej 
kieszeni. 

11 BLUZA Bluza robocza wykonana z wysokiej 
jakości trwałej tkaniny poliestrowo-
bawełnianej Kingsmill w proporcjach 
65% Poliester i 35% Bawełna o 
gramaturze min. 300g/m2. 
Wyposażona w niskoprofilowe zamki 
błyskawiczne z ukształtowanymi 
obszarami łokci. Bluza ma posiadać 3 
obszerne kieszenie oraz odblaskową 
lamówkę podwyższająca widoczność. 
Bluza powinna towrzyć komplet ze 
spodniami do pasa.  Kolor: 
Czarny/Szary. Rozmiary: S - XXXL. 
Dodatkowo - Logo firmowe "ProNatura: 
na lewej piersi.  

EN 13688 100 szt. 

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

EN 13688 80 szt. 

13 SPODNIE DO PASA Spodnie do pasa wykonane z materiału 
Kingsmill w proporcjach 65% Poliester, 
35% Bawełna o gramaturze min. 
300g/m2. Spodnie powinny być 
wyposażone w 12 obszernych kieszeni 
wzmocnione tkaniną Oxford, w tym 
kieszenie kaburowe na narzędzie, 
kieszenie na udach oraz wyprofilowane 
kieszenie na nakolanniki. Długość 
nogawki spodni regulowana dla osób o 
różnym wzroście. Zastosowanie 
potrójnych szwów. Kolor: Czarny lub 
Czarny/Szary. Rozmiary: 28-48 lub S-
XXXL. Dodatkowo logo firmowe 
"ProNatura" na lewej nogawce.  

EN 13688 100 szt. 
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14 SPODNIE DO PASA 
(NADZÓR) 

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

EN 13688 60 szt. 

15 SPODNIE OGRODNICZKI, 
OCIEPLANE OSTRZEGAWCZE  

Spodnie ocieplane ostrzegawcze S489 – 
spodnie ogrodniczki ocieplane 
ostrzegawcze, wodoodporne. Mają 
posiadać po 2 taśmy odblaskowe wokół 
nogawek i jedną taśmę odblaskową 
wokół pasa. Szwy taśmowane 
chroniące przed przemoknięciem. Mają 
posiadać 6 obszernych kieszeni, w tym 
naszywaną kieszeń tylnią, podwójną 
kieszeń na linijkę. Na nogawkach zamki 
błyskawiczne na wysokości kostek dla 
łatwiejszego dopasowania na buty. 
Szelki z regulowanymi taśmami; szybko 
rozpinająca się klamrę. Tkania 
wierzchnia poliester 100% o splocie 
typu oxford wykończony 
plamoodpornie, powleczony 
poliuretanem o gramaturze 190g/m2; 
podszewka 100% poliester o 
gramaturze 60g/m2; ocieplina 
pikowana 100% poliester o gramaturze 
170g/m2.  
Kolor: żółto-granatowy. Rozmiary od S 
(76cm pas) do 3XL (120cm pas). 
Certyfikowane zgodnie z: EN 342 
(0.446m².K/W (B), X,2,2); EN ISO 20471 
Class 2; Certyfikowano na zgodność z 
EN ISO 2047. 
Dodatkowo - Logo firmowe 
"ProNatura" w przedniej części spodni 
(na kieszonce) lub na bocznej części 
nogawki. 

EN ISO 20471 
EN 342, EN 343 

220 szt. 

16 SPODNIE DO PASA 
OCIEPLANE Z PASAMI 
ODBLASKOWYMI 

Spodnie ocieplane do pasa z pasami 
odblaskowymiMateriał: poliester 65% / 
bawełna 35%, gramatura 290 
g/m2Podszewka 100% poliester 
Ocieplina: poliester 100%, gramatura 
120 g/m2Szycie: regulacja w pasie za 
pomocą taśmy gumowej, rozporek 
zapinany na zamek, dwie wzmocnione 
kieszenie boczne, jedna kieszeń w 
tylnej części spodni, boczna kieszeń na 
miarkę, długopisy, szlufka na młotek, 
duża ilość ryglówek w miejscach 

EN 13688  
EN 342 

85 szt. 
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szczególnie narażonych na rozprucie, 
podwójne szwy, szyte mocną widoczna 
nicią.Elementy odblaskowe: po dwie  
taśmy odblaskowe wokół nogawek. 
Kolor zielony i szaryUbranie zgodne z 
EN 13688. Rozmiar: S - XXXLDodatkowo 
- Logo firmowe "ProNatura"  np. na 
lewej, kieszeni. 

17 UBRANIE ROBOCZE 
TRUDNOPALNE (BLUZA + 
SPODNIE OGRODNICZKI) 

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

EN ISO 11611 
EN ISO 11612 

6 szt. 

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

EN 13688 420 szt. 

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

EN 13688 550 szt. 

20 KOSZULKA POLO Koszulka polo. Lekka koszulka polo, 
bardzo dobrze oddychajaca i łatwa w 
uzytkowaniu. Wykonana ze 100% 
poliestru aby zapewnic jeszcze wiecej 
komfortu i swobody ruchu we 
wszystkich warunkach pracy. 
Materiał: 100% Poliester 150g 
Kolor: Czarny 
Rozmiar: S-XXXLz 
Dodatkowo - białe Logo firmowe 
"ProNatura". 

EN 13688 30 szt. 

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

EN 13688 4 szt. 
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22 FARTUCH Z KRÓTKIM 
RĘKAWEM 
(PRZY PRACACH 
ZWIĄZANYCH ZE 
SPRZĄTANIEM 
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH) 

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

EN 13688 4 szt. 

23 TRZEWIKI Z PODNOSKIEM 
KL. S3 

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

EN ISO 20345 200 par 

24 TRZEWIKI ZIMOWE Z 
PODNOSKIEM KL. S3 

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

EN ISO 20345 260 par 
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25 PÓŁBUTY Z PODNOSKIEM 
KL. S3 

Półbuty ochronne, wiązane. Podnosek: 
kompozytowy wytrzymały na uderzenia 
z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 
kN. Wkładka antyprzebiciowa: 
kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed 
przekłuciem o nacisku 1100N. 
Wierzchnia część buta: skóra dwoinowa 
o grubości 1,6-1,8 mm, o podwyższonej 
wodoodporności, zapewnia odporność 
na absorpcję wody przez czas 60 min. 
Wyściółka: higroskopijna, z 
przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot. 
Podeszwa: PU/PU, o podwójnej 
gęstości. Właściwości podeszwy: 
odporna na węglowodory, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, 
absorpcja energii pięty, posiada 
właściwości antypoślizgowe SRC. 
Wkładka: wymienna.  Język: miękki. 
Wierzchnia część obuwia w kolorze: 
czarny. Kolor nici: biały. Dodatki: wyżej 
nalany podnosek - idealny dla brukarzy, 
elementy odblaskowe.  Rozmiary 37-
47; obuwie certyfikowane zgodnie z EN 
ISO 20345 S3. W przypadku braku 
rozmiaru (obuwie damskie ok. 25 par) 
zapewnić należy obuwie wygodne o 
podobnych właściwościach 
jakościowych. 

EN ISO 20345 160 par 

26 SANDAŁY ROBOCZE KL. S1 Sandały ochronne z cholewką 
wykonaną z zamszowej naturalnej 
skóry. Wysciółka buta również 
wykonana ze skóry naturalnej. 
Podeszwa antypoślizgowa oraz 
podnosek chroniący palce. Zamknięty 
obszar pięty. Sandały zapinane na rzep. 
Kolor: szarym czarny lub granatowy. 
Rozmiary 36-47, obuwie certyfikowane 
z EN ISO 20345 S1. 

EN ISO 20345 30 par 

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

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

EN 20347 2 pary 
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28 OBUWIE LEKKIE  Buty robocze ochronne lekkie z 
podnoskiem chroniącym palce stóp. 
Cholewka buta wykonana ze skóry 
zamszowej a podeszwa wykonana z 
dwóch gęstości pianki poliuratenowej 
dla lepszej amortyzacji i jednocześnie 
zwiększonej odproności. Obszar pięty 
zamknięty. But posiada właściwości 
antyelektrostatyczne. Kolor 
ciemnoniebieski/ciemnozielony z 
zółymi wstawkami (podeszwa, 
przeszycia, sznurowadła) Rozmiary: 36-
37 

EN ISO 20345 20 par 

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

EN 13688 150 szt. 

30 KOMINIARKA Z JEDNYM 
OTWOREM, POD HEŁM 

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

EN 13688 50 szt. 

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

EN 13688 160 szt. 

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

EN ISO 20471 200 szt.  

33 CZAPKA LETNIA Z WKŁADKĄ 
PRZECIW URAZOWĄ 
(ANTYSKALPOWA) 

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

EN 812 200 szt. 
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34 HEŁM OCHRONNY Hełm ochronny  wykonany z ABS, 
poliwęglanu, więźba sześciopunktowa, 
wyposażony w pokrętło do regulacji 
rozmiarów w zakresie 56-63 cm, z 
napotnikiem, paskiem podbródkowym 
oraz z wizjerką, z możliwością 
wmontowania ochronników słuchu, 
posiadający pasek podbródkowy. 
Daszek lekko wydłużony (dłuższy niż 
przy pracach alpinistycznych), CE CAT III 
Kolor: biały, żółty, czerwony. 
Dodatkowo -  Logo firmowe 
"ProNatura" w przedniej, górnej części 
w kolorze widocznym 

EN 50365, EN 
397, EN 1661 B 
9  

50 szt. 

35 OCHRONNIKI SŁUCHU (NA 
GŁOWĘ) 

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

EN 352-1 20 szt. 

36 ZATYCZKI DO USZU 
(PIANKOWE) 

Zatyczki do uszu z pianki PU ze 
sznurkiem 

EN 352-2 200 par 

37 OCHRONNIKI SŁUCHU 
(WPINANE DO HEŁMU) 

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

EN 352-3 30 szt. 

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

EN 166 FT 200 szt. 

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

EN 166 50 szt. 

40 RĘKAWICE POWLEKANE 
NITRYLEM DO PRAC O 
NISKIM RYZYKU URAZÓW 

Rękawice nitrylowe, lateksowe 
ochronne wykonane z białej dzianiny 
poliestrowej, bez szwów, powlekane w 
części chwytnej  nitrylem, zakończone 
elastycznym ściągaczem. CE kat. II. 
Norma EN 388. 

EN 420 100000 par 
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41 RĘKAWICE OCHRONNE 
POWLEKANE NITRYLEM 

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

EN 420 3000 par 

42 RĘKAWICE DZIANE  Rękawice dziane bawełniane, 
zakończone ściągaczem 

EN 420 6000 par 

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

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

EN 388  1600 par 

44 RĘKAWICE CHRONIĄCE 
PRZED NISKIMI 
TEMPERATURAMI I 
ZAGROŻENIAMI 
MECHANICZNYMI 

Rękawice ochronne:  Mankiet: ściągacz. 
Dzianina: wykonane z pomarańczowej 
przędzy akrylowej, po wewnętrznej 
stronie wyściółka frotte. Grubość 
wkładu: 10G. Oblanie: czarny 
szorstkowany lateks. Certyfikowane wg 
normy EN 388 Odporność na 
uszkodzenia mechaniczne: - odporność 
na ścieranie: 2, odporność na 
przecięcie: 2, odporność na przedarcie: 
3, odporność na przebicie: 1;  EN 511 - 
Rękawice zapewniające ochronę przed 
niskimi temperaturami: Odporność na 
zimno kontaktowe: 2 

EN 388 
EN 511 

20000 par 

45 RĘKAWICE CHRONIĄCE 
PRZED ZAGROŻENIAMI 
CHEMICZNYMI  

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

EN 374-1:2016  50 par 

46 RĘKAWICE NITRYLOWE DO 
SPRZĄTANIA 

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

EN 374  100 par 

47 RĘKAWICE 
ELEKTROIZOLACYJNE 

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

EN 60903 5 par 

48 RĘKAWICE SPAWALNICZE Rękawice ochronne dla spawaczy, 
materiał: skóra naturalna. Minimalna 
długość rękawicy 30 cm. Rękawice 
zgodne z normami EN 420, EN 407 oraz 
EN 12477 

EN 420, EN 407, 
EN 12477 

10 par 

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

 
EN 420 
EN 1149-5 

10 par 
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50 RĘKAWICE 
ANTYPRZEKŁUCIOWE 

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

EN388  10 par 

51 OBUWIE 
ELEKTROIZOLACYJNE 

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

PN-EN 50321 3 par 

52 MASECZKA CHIRURGICZNA 
JEDNORAZOWA 

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

EN14683 typ II 20000 szt. 

53 PÓŁMASKA KLASA 
OCHRONY P3 (FFP3) 

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

EN 149 2000 szt. 
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54 PÓŁMASKA 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU 

Półmaska wielokrotnego użytku. 
Konstrukcja z 2 elementami 
oczyszczającymi zapewniająca niższe 
opory oddychania oraz lepsze 
wyważenie. Uproszczona konstrukcja 
ma zapewnić niekłopotliwą obsługę i 
konserwację. Niskoprofilowa budowa 
ma zapewnić szerokie pole 
widzenia.Bagnetowy system złączy ma 
umożliwić dopasowanie szerokiej gamy 
elementów oczyszczających 
zabezpieczających przed gazami, 
parami i cząstkami stałymi. 
Oznakowane punkty mocowania 
elementów oczyszczających. Kołyskowy 
układ taśm nagłowia zapewnia 
wygodne dopasowanie każdemu 
użytkownikowi. W celu zapewnienia 
wysokiej jakości i wykluczenia 
ewentualnych niezgodności wymaga 
się by filtry i półmaska były od tego 
samego producenta.  

EN 140:1999 20 szt. 

55 FILTRY WYMIENNE DO 
PÓŁMASKI 3M TYP 6200 

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

EN 143 36 szt. 
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56 POCHŁANIACZE CHRONIĄCE 
PRZED GAZAMI I PARAMI + 
POKRYWA FILTRA + 
WKŁADKI FILTRÓW 
PRZECIWPYŁOWYCH 

Pochłaniacz / filtr ma chronić przed 
gazami i parami do półmaski 
wielokrotnego użytku  wymienionej 
wyżej w niniejszym zestawieniu. W celu 
zapewnienia wysokiej jakości i 
wykluczenia ewentualnych 
niezgodności wymaga się by filtry i 
półmaski wielokrotnego użytku były od 
tego samego producenta. Montaż  - 
dwa filtropochłaniacze do jednej 
półmaski. 
Typ ochrony przed gazami i parami - 
pary nieorganiczne i kwaśne gazy, pary 
organiczne o temp. wrzenia > 65°C, 
Klasa ochrony ABE1. 
Do pochłaniaczy mają być dopasowane 
pokrywy,  jako mocowanie 
dodatkowego filtra przeciwpyłowego 
(w postaci wkładek. Dopasowane do 
maski wielokrotnego użytku. 
Ilość podana w parach.  

EN 143 50 kpl 

57 FILTRY WYMIENNE 
PASUJĄCE DO MASKI 
PANAREA 7000 

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

EN 143 10 szt. 

58 KURTKA/PŁASZCZ 
PRZECIWDESZCZOWA 
OSTRZEGAWCZA/PŁASZCZ 
PRZECIWDESZCZOWY 

Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy 
w kolorze żółtym z pasami 
odblaskowymi i kapturem. Długość za 
pośladki. Zapinany na zamek 
błyskawiczny zakryty napą zapinaną na 
guziki zatrzaskowe. Długość płaszcza - 
do kolan. Rozmieszczenie pasów 
odblaskowych na rękawach w okolicach 
mankietów oraz na wysokości ramion, 
oraz na korpusie w okolicach klatki 
piersiowej i z dołu płaszcza. Użyty 
materiał to Poliester i PCV. Płaszcz 
zgodny z normą EN ISO 20471 oraz EN 
343. Rozmiary od S-XXL.  

EN ISO 20471 
EN 343 

150 szt. 

59 SPODNIE 
PRZECIWDESZCZOWE 
OSTRZEGAWCZE 

Kolor żółty lub inny do uzgodnienia. EN ISO 20471 
EN 343 

50 szt. 

60 OBUWIE GUMOWE Z 
PODNOSKIEM 

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

EN ISO 20345 50 par 

61 KOMBINEZON 
JEDNORAZOWY 
(OCHRONA PRZED 
CZĄSTKAMI STAŁYMI) 
(OCHRONA PRZED 
CZYNNIKAMI 
BIOLOGICZNYMI) 

Kombinezon ochronny z włókniny 
wielowarstwowej o zwiększonej 
wytrzymałości. Gramatura min. 
60g/m2, 
Produkt spełnia wymagania normy EN 
13982 oraz EN 14605. Rozmiary S-XXL. 

EN 13982 
EN 14126 

100 szt. 
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62 OCHRONA DRÓG 
ODDECHOWYCH Z 
ZEWNĘTRZNYM FILTREM 
POWIETRZA DLA SPAWACZA 

Automatyczna przyłbica spawacza. 
Odpowiednia do spawania więkrzością 
metod przy zaćmieniu. Ma zapewnić 
stałą ochronę oczu przed szkodliwym 
promieniowaniem UV i IR. Łatwa w 
użytkowaniu i konserwacji. Posiada 
min. 7 różnych stopni zaciemnienia 
podzielonych na dwie grupy. Ma 
posiadać 5 stopni czułości  sensorów 
dla zapewnienia niezawodnego 
wykrywania łuku spawalniczego. Ma 
mieć możliwość zablokowania stałego 
stopnia zaciemnienia. Ma posiadać 
automatyczny filtr spawalniczy 
wyposażony w trzy sensory światła. Ma 
posiadać wiele możliwości regulacji 
przyłbicy, nagłowia i filtra 
spawalniczego dla zapewnienia 
najlepszych warunków pracy.  
Powyższa przyłbica ma być z system 
filtrującym z wymuszonym przepływem 
powietrza. System ten: 
- jest wyposażony w filtr 
przeciwpyłowy, 
- zapewnia stałe natężenie przepływu 
powietrza bez względu na zastosowaną 
kombinacją filtrów i stopień ich 
zapełnienia, 
- ma mieć możliwość dodatkowego 
wyposażenia w pochłaniacz gazu, 
-  dostarcza przefiltrowane powietrze 
do przyłbicy poprzez przewód 
powietrzny. 

EN 379 
EN 166 
EN175 
EN 166 
EN379 

1 szt. 

63 KOMBINEZON (OCHRONA 
PRZED ROZPYLONYMI 
CHEMIKALIAMI - CIECZAMI) 

Kombinezon do ochrony przed 
działaniem strumienia cieczy (pod 
ciśnieniem) oraz działaniem rozpylonej 
cieczy. Ze ściągaczami przy nogawkach, 
rękawach i kapturze, krój niekrępujacy 
ruchów. Pętle na kciuk zapobiegające 
zsuwaniu się rękawów.  
Zastosowanie - do opryskówm 
chemikaliami zawierajacymi środki 
biobójcze (dezynfekcja). Rozmiary S-
XXL 

EN 14605 30  szt. 

64 DEFIBRYLATOR  Defibrylator działający w trybie 
automatycznym, z dwustopniowym 
systemem zasilania. Sekwencja energii 
w zakresie od 150 do 360 J. W zestawie 
z torbą, maseczką do sztucznego 
oddychania, rękawiczkami 
jednorazowymi, nożyczkami oraz 
golarką. Instrukcja w języku polskim. 
Komunikator głosowy w języku 
polskim. 
 
 
 

  1 szt. 
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 Dot. środków czystości: 

65 RĘCZNIK Ręcznik bawełniany w kolorze ciemnym 
o gramaturze minimum 400g/m2. 
Wymiary 50 x 100 cm 

  300 szt. 
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Załącznik nr 2  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy: 

 

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

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

Numer telefonu: ……………………………      

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

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

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

 
 

 
Odpowiadając na ogłoszenie pn. 

„Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników 

Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 

Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/TP/57/21 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i na warunkach określonych w 

SWZ wraz z załącznikami, w tym umowy. 

 

za łączną wartość brutto: ........................  zł  

(słownie złotych: .................................)   

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej oferty 

 

Termin realizacji pojedynczej dostawy wynosić będzie do 2, 3, 4, 52 dni 

 
 
2. Nadto: 

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

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

3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonymi Projektowanymi Postanowieniami Umowy                                    
i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na 
warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ tj. do dnia 14 grudnia 2021 roku. 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić 
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6. * W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) powołujemy się na zasoby poniższych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP: 

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

dotyczy spełniania warunków udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 4 SWZ                            

w zakresie ………………………………….  

7.  Zamówienie wykonam(y) *samodzielnie/*część zamówienia (określić zakres): 

.............................................………………………………………………………..…. zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom………………………………………………………..(proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są 

już Wykonawcy znani).  

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

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

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

11. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

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

Od do 

 
 

   

 
 

   

 

*niepotrzebne skreślić  

** w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. jedn. Dz.U.2021r., poz. 162)  

 

Załączniki do oferty stanowią:  

1) Formularz cenowy- załącznik nr 4 do SWZ 

2) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP - …… szt.,  

3) * pełnomocnictwo, 

4) Oświadczenie RODO- według załącznika nr 5 do SWZ 

5) * zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów- jeżeli dotyczy  

6) …………………………………………………………………………………...  
 

* niepotrzebne skreślić 

**w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. jedn. Dz.U.2021r., poz. 162) 
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Załącznik nr 3  

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW                      

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU3 
 

 

Przystępując do postępowania pn.: Dostawy odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków 
ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania 

Odpadów ProNatura Sp z o.o. w Bydgoszczy 
 

MKUO ProNatura ZP/TP/57/21 
 

działając w imieniu Wykonawcy: 
 
 
 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

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

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawcę: 

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.48 ustawy                 
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa  o charakterze  terrorystycznym,  o którym mowa w art. 165a  
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769 ze zm.),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust.1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

     –lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 

2. jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika  spółki 
współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-

                                                           
3 Oświadczenie należy załączyć do oferty.  
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akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1) 

3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                                     
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami  lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;. 

5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł                       
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  ustawy  z dnia  16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  ustawy  z dnia  16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w następujących spośród przypadków, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 PZP: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsc. 

 
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące:  

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.  

 
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

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

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej 

 

 posiadaniem punktu dystrybucji/magazynu na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego czynnego co najmniej 5 dni w tygodniu, celem zagwarantowania 
możliwie szybkiej wymiany/ zamiany dostarczonych materiałów z asortymentu 
wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za możliwie szybką 
wymianę Zamawiający uważa termin 2-3 dni robocze od chwili zgłoszenia 
żądania.    

 wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych- wykonywaniem, 2 dostaw odzieży roboczej, 
materiałów bhp lub środków ochrony indywidualnej o wartości co najmniej 200 
000 złotych brutto każda (w przypadku świadczeń ciągłych  wartość prac 
zrealizowanych  do dnia składnia ofert musi wynieść 200 000 zł). 

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. 
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Załącznik nr 3a 

 

OŚWIADCZENIE  

PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA4 

do postępowania pn. 

„Dostawy odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników 

Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. w Bydgoszczy”  

MKUO ProNatura ZP/TP/57/21  

 

Zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP, w imieniu podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
(podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz adres, NIP, PESEL) 

 

oświadczam/y, że nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
(podać zakres zobowiązania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Oświadczenie należy załączyć do oferty– jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu 
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Załącznik nr 4  

 

 
 

 
 
 
 

nazwa wykonawcy/nazwy wykonawców 

 

FORMULARZ CENOWY 

 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp Rodzaj dostawy Norma Ilość5 

Cena netto* 
Za 1 szt. 

produktu 
wraz z 

dostawą 

Cena brutto* 
za 1 szt. 

produktu 
wraz z 

dostawą 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 6 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Odzież robocza i obuwie robocze 

 

1 KURTKA OCIEPLANA EN 13688, 
EN343,  
EN 342 

(ewentualnie 
EN 14058) 

80 szt. 

   

2 KURTKA OSTRZEGAWCZA 
TYPU 5W1 Z DOPINANYM 
OCIEPLACZEM 
POLAROWYM 

EN ISO 
20471 
EN 343 
EN 342 

220 szt. 

   

3 BLUZA POLAROWA  EN 14058 250 szt. 

   

4 BEZRĘKAWNIK 
OCIEPLANY 

EN 13688 60 szt. 

   

5 UBRANIE ROBOCZE 
(BLUZA + SPODNIE 
OGRODNICZKI) 

EN 13688 50 kpl. 

   

                                                           
5 wartość szacunkowa na potrzeby obliczenia ceny oferty. Warunki zmniejszania rozmiarów zamówienia oraz 
minimalny gwarantowany poziom zamówienia określają załączniki nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) oraz nr 6 
(Projektowane postanowienia umowy) do SWZ 
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6 SPODNIE OGRODNICZKI EN 13688 60 szt. 

   

7 SPODNIE DO PASA EN 13688 60 szt. 

   

8 BLUZA  Z PASAMI 
ODBLASKOWYMI 

EN 13688 260 szt. 

   

9 SPODNIE OGRODNICZKI Z 
PASAMI ODBLASKOWYMI 

EN 13688 260 szt. 

   

10 SPODNIE DO PASA Z 
PASAMI ODBLASKOWYMI 

EN 13688 260 szt. 

   

11 BLUZA EN 13688 100 szt. 

   

12 SPODNIE OGRODNICZKI EN 13688 80 szt. 

   

13 SPODNIE DO PASA EN 13688 100 szt. 

   

14 SPODNIE DO PASA 
(NADZÓR) 

EN 13688 60 szt. 

   

15 SPODNIE OGRODNICZKI, 
OCIEPLANE 
OSTRZEGAWCZE  

EN ISO 
20471 

EN 342, EN 
343 

220 szt. 

   

16 SPODNIE DO PASA 
OCIEPLANE Z PASAMI 
ODBLASKOWYMI 

EN 13688  
EN 342 

85 szt. 

   

17 UBRANIE ROBOCZE 
TRUDNOPALNE (BLUZA + 
SPODNIE OGRODNICZKI) 

EN ISO 
11611 
EN ISO 
11612 

6 szt. 

   

18 KOSZULA FLANELOWA  EN 13688 420 szt. 

   

19 KOSZULKA T-SHIRT EN 13688 550 szt. 

   

20 KOSZULKA POLO EN 13688 30 szt. 
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21 FARTUCH 
LABORATORYJNY 

EN 13688 4 szt. 

   

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

EN 13688 4 szt. 

   

23 TRZEWIKI Z PODNOSKIEM 
KL. S3 

EN ISO 
20345 

200 par 

   

24 TRZEWIKI ZIMOWE Z 
PODNOSKIEM KL. S3 

EN ISO 
20345 

260 par 

   

25 PÓŁBUTY Z PODNOSKIEM 
KL. S3 

EN ISO 
20345 

160 par 

   

26 SANDAŁY ROBOCZE KL. S1 EN ISO 
20345 

30 par 

   

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

EN 20347 2 pary 

   

28 OBUWIE LEKKIE  EN ISO 
20345 

20 par 

   

29 CZAPKA LETNIA EN 13688 150 szt. 

   

30 KOMINIARKA Z JEDNYM 
OTWOREM, POD HEŁM 

EN 13688 50 szt. 

   

31 CZAPKA ZIMOWA EN 13688 160 szt. 

   

32 KAMIZELKA 
OSTRZEGAWCZA 

EN ISO 
20471 

200 szt.  

   

33 CZAPKA LETNIA Z 
WKŁADKĄ PRZECIW 
URAZOWĄ 
(ANTYSKALPOWA) 

EN 812 200 szt. 
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34 HEŁM OCHRONNY EN 50365, 
EN 397, EN 

1661 B 9  

50 szt. 

   

35 OCHRONNIKI SŁUCHU 
(NA GŁOWĘ) 

EN 352-1 20 szt. 

   

36 ZATYCZKI DO USZU 
(PIANKOWE) 

EN 352-2 200 par 

   

37 OCHRONNIKI SŁUCHU 
(WPINANE DO HEŁMU) 

EN 352-3 30 szt. 

   

38 OKULARY OCHRONNE EN 166 FT 200 szt. 

   

39 GOOGLE OCHRONNE EN 166 50 szt. 

   

40 RĘKAWICE POWLEKANE 
NITRYLEM DO PRAC O 
NISKIM RYZYKU URAZÓW 

EN 420 100000 
par    

41 RĘKAWICE OCHRONNE 
POWLEKANE NITRYLEM 

EN 420 3000 par 

   

42 RĘKAWICE DZIANE  EN 420 6000 par 

   

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

EN 388  1600 par 

   

44 RĘKAWICE CHRONIĄCE 
PRZED NISKIMI 
TEMPERATURAMI I 
ZAGROŻENIAMI 
MECHANICZNYMI 

EN 388 
EN 511 

20000 
par 

   

45 RĘKAWICE CHRONIĄCE 
PRZED ZAGROŻENIAMI 
CHEMICZNYMI  

EN 374-
1:2016  

50 par 

   

46 RĘKAWICE NITRYLOWE 
DO SPRZĄTANIA 

EN 374  100 par 

   

47 RĘKAWICE 
ELEKTROIZOLACYJNE 

EN 60903 5 par 
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48 RĘKAWICE SPAWALNICZE EN 420, EN 
407, 

EN 12477 

10 par 

   

49 RĘKAWICE ESD  EN 420 
EN 1149-5 

10 par 

   

50 RĘKAWICE 
ANTYPRZEKŁUCIOWE 

EN388  10 par 

   

51 OBUWIE 
ELEKTROIZOLACYJNE 

PN-EN 
50321 

3 par 

   

52 MASECZKA 
CHIRURGICZNA 
JEDNORAZOWA 

EN14683 typ 
II 

20000 
szt.    

53 PÓŁMASKA KLASA 
OCHRONY P3 (FFP3) 

EN 149 2000 szt. 

   

54 PÓŁMASKA 
WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU 

EN 140:1999 20 szt. 

   

55 FILTRY WYMIENNE DO 
PÓŁMASKI 3M TYP 6200 

EN 143 36 szt. 

   

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

EN 143 50 kpl 

   

57 FILTRY WYMIENNE 
PASUJĄCE DO MASKI 
PANAREA 7000 

EN 143 10 szt. 

   

58 KURTKA/PŁASZCZ 
PRZECIWDESZCZOWA 
OSTRZEGAWCZA/PŁASZCZ 
PRZECIWDESZCZOWY 

EN ISO 
20471 
EN 343 

150 szt. 

   

59 SPODNIE 
PRZECIWDESZCZOWE 
OSTRZEGAWCZE 

EN ISO 
20471 
EN 343 

50 szt. 

   

60 OBUWIE GUMOWE Z 
PODNOSKIEM 

EN ISO 
20345 

50 par 

   

61 KOMBINEZON 
JEDNORAZOWY 
(OCHRONA PRZED 
CZĄSTKAMI STAŁYMI) 
(OCHRONA PRZED 
CZYNNIKAMI 

EN 13982 
EN 14126 

100 szt. 
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BIOLOGICZNYMI) 

62 OCHRONA DRÓG 
ODDECHOWYCH Z 
ZEWNĘTRZNYM FILTREM 
POWIETRZA DLA 
SPAWACZA 

EN 379 
EN 166 
EN175 
EN 166 
EN379 

1 szt. 

   

63 KOMBINEZON (OCHRONA 
PRZED ROZPYLONYMI 
CHEMIKALIAMI - 
CIECZAMI) 

EN 14605 30  szt. 

   

64 DEFIBRYLATOR    1 szt. 

   

 Dot. środków czystości:   

   

65 RĘCZNIK   300 szt. 

   

 
RAZEM  
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Załącznik nr 5  

 

 

do postępowania pn. Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony 

indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 

ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 

ProNatura Sp. z o.o.nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/TP/57/21 

 

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

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

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania  

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub 

przekażę Zamawiającemu. 
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Załącznik nr 6 

Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA  

 MKUO ProNatura ZP/TP/57/21 

 

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

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

ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy 

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296965; o wysokości kapitału 

zakładowego 29.423.000,00 zł wniesiony w całości, NIP  953-25-59-741, REGON 340378577, 

BDO 000010322 

reprezentowaną przez:   

……………………… – …………………… 

……………………… – …………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

……………………… – …………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

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

umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

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

publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy              

z dnia dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.  1129 ze 

zm., dalej PZP) na podstawie oferty Wykonawcy z dnia……………………… roku została zawarta umowa o 

następującej treści. 

 

 

§ 1 

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

indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 

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

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

ofertą cenową, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen przez okres obowiązywania umowy 
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zgodnie z formularzem cenowym. 

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

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

ilości towarów w poszczególnych asortymentach, stosownie do zaistniałych potrzeb 

Zamawiającego. Zamawiający deklaruje jako gwarantowaną ilość minimalną 75 % łącznej 

wartości oferty. 

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

będzie wynagrodzenie zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie. 

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

Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie jest zobowiązany do składania 

zamówień, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 dotyczących minimalnej gwarantowanej wielości 

zamówienia. 

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

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

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

których przez Wykonawcę Zamawiający wyraża zgodę. 

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

podmiotami (w tym podwykonawcami lub przewoźnikami) Wykonawca odpowiada za ich 

działania i zaniechania. 

 
§ 2 

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

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

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

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

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

prowadzony będzie przez Zamawiającego. 

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

danej dostawy nie może przekroczyć …… dni6 od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

na daną dostawę. 

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

odbioru przez należycie umocowanego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

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

dostaw Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, potwierdzając zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

                                                           
6 należy uzupełnić zgodnie z ofertą 
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  - na adres Zamawiającego – zamowienia@pronatura.bydgoszcz.pl  

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

 

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

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

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

danym zamówieniem na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, przy 

czym wykonane przez Wykonawcę dostawy potwierdzone będą obustronnie podpisanym 

protokołem odbioru. 

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

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

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (stanowiącej załącznik i integralną część 

niniejszej umowy) oraz jego ilości. 

4. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności przelewem bankowym w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa 

powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem 

możliwości zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split payment.   

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

złożenia polecenia przelewu. 

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

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

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

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

powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w 

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

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

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

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

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

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

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

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

Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

8. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do realizacji postanowień niniejszej umowy  

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

mailto:zamowienia@pronatura.bydgoszcz.pl
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Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do realizacji postanowień niniejszej umowy jest 

………………………………. nr telefonu kontaktowego …………………………………………. e-mail 

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

 
§ 4 

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

wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust 1. 

 
§ 5 

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

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

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

zobowiązany do dokonania sprawdzenia przedmiotu dostawy w momencie jej odbioru. 

2. Do wszystkich dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa atesty, orzeczenia, 

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

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

oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników. 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 

 2.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

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

brutto przedmiotu umowy, 

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

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

dostawy za każdy taki przypadek;  

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

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

4) zwłoki w wymianie dostarczanego wadliwego przedmiotu dostawy na wolny od wad - w 

wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu danej dostawy za każdy dzień zwłoki , łącznie 

nie więcej niż 10 % wartości przedmiotu umowy. 

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

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.  

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

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

odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych. 

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

dostawie danego zamówienia przekraczającego 3 dni Zamawiający będzie uprawniony, bez 

odrębnego wezwania, do powierzenia wykonania danej dostawy podmiotowi trzeciemu, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Łączna wartość kar umownych naliczonych z jednego tytułu nie może przekroczyć 20%, a ze 

wszystkich tytułów- 30% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

§ 8 

1. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów powszechnie 

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

od umowy w części niewykonanej w razie: 

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

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) rozwiązania Wykonawcy lub otwarcia jego likwidacji albo zakończenia prowadzenia przez 

niego działalności, 

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

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

4) w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, 

jeżeli Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do 

jej należytego wykonywania nie wykazuje poprawy, 

5) osiągnięcia limitu kar umownych, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy. 

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

tytułu należycie wykonanej części umowy. 

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

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

podstawą odstąpienia albo wypowiedzenia.  

 

§ 9 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

w SWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Warunki i przesłanki zmiany umowy określone 

zostały w części XII SWZ. 
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2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 10 

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

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

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

obowiązującego prawa uprawnienia Zamawiającego na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę są względem siebie niezależne i mogą 

być według jego wyboru dochodzone łącznie lub każde z osobna. 

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

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

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

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

powszechny w Bydgoszczy. 

§ 11 

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

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

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

drugiej Strony. 

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

skierowane zgodnie z dotychczasowymi danymi uważa się za skutecznie doręczone. 

§ 12 

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

każdej ze stron. 

 

 


