
 
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

 

Nazwa postępowania 

 

Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. 

  

Nr referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego ZP/1/21/TP/WPW 

 

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez 

negocjacji  

o wartości zamówienia poniżej 214 000,00 EURO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 11.03.2021 r. 

 



 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

1. Informacje o Zamawiającym 

Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna 

ul. Borowska 99, (50-558) Wrocław 

fax. +48 71 77 11 510  

www.aquapark.wroc.pl  

Godziny pracy Sekretariatu Biura Zarządu: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-

16:00 zwany dalej Zamawiającym. 

 

1. Definicje 

 Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia - zwanej dalej SWZ, ustala się 

następujące definicje: 

Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.  poz. 2019 z późn. zm.) – zwaną dalej Ustawą. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”. 

Wykonawca – wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o 

udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 

pkt 30 Ustawy). Wykonawcy zgodnie z art. 58 ust. 1 mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia.  

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany  

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

www.aquapark.wroc.pl w zakładce O nas, BIP, przetargi. 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia poniżej 214 000,00 EURO na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  poz. 2019 z późn. zm.)  [zwanej dalej także 

„pzp”]. 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień 
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publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1145 i 1495), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Dniem wszczęcia niniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami art. 276 ust.1 Ustawy jest dzień 

zamieszczenia przez Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w portalu e-zamówienia oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego www.aquapark.wroc.pl  – to jest dzień 11.03.2021 r. 

 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór  

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa produktów chemicznych dla Wrocławskiego 

Parku Wodnego S.A., zwanych dalej Produktami. 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.  

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

4.  Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ jest wielkością szacunkową, 

jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych każdego asortymentu w ten 

sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości 

danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2 do SWZ.   

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia, tzn. 

do rezygnacji z objętych Umową części zamówienia, bez żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy z tego tytułu. 

6. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą być: pozbawione wad, opatrzone w 

odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania, 

powinny posiadać właściwe atesty, spełniać wymogi określone w obowiązujących dla nich 

normach.  

7. Dostawa Produktów odbywać się będzie w odpowiednio bezpiecznych opakowaniach 

(zamkniętych i nieuszkodzonych), środkiem transportu Wykonawcy zapewniającym należyte 

zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu  – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i 

wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 

9. Miejscem dostawy jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. zlokalizowany przy ul. 

Borowskiej 99, 50-558 Wrocław. 

10. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem 

zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ. 
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11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu 

Asortymentowo-Cenowym, który stanowi załącznik nr 12 do SWZ,  

 

12. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 

          Opis Kod CPV 

Produkty chemiczne 24000000-4  

Kwas siarkowy 24311411-1  

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) 24311470-2  

Wodorotlenek sodu 24311520-8  

Chlorki 24312120-1  

Chlorek poliglinowy 24312123-2  

Chemikalia do uzdatniania wody 24962000-5  

 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca 

samodzielnie zrealizuje zamówienie. 

15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych 

czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy. 

16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

17. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 

zamówienia odnoszący się do konkretnego zadania. Oferowany przedmiot zamówienia musi 

spełniać wymogi Zamawiającego określone w SWZ, Formularzu Asortymentowo-Cenowym 

zawierającym opis przedmiotu zamówienia dla konkretnego zadania/konkretnych zadań.  

 

VI. Termin wykonania zamówienia.  

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do 

wyczerpania maksymalnej wartości Umowy, w zależności od tego, które z wymienionych 

zdarzeń nastąpi wcześniej.  

2. Sukcesywne dostawy muszą następować w terminach określonych we wzorze umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.  

3. 3. Sukcesywne dostawy Produktów do siedziby Zamawiającego, tzn. do pomieszczeń 

magazynowych, będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:00 do 16:00, w terminie trzech, czterech lub pięciu dni roboczych liczonych od dnia 

następującego po dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na 

adres e-mail Wykonawcy.  



 
4. 4. Termin trzech, czterech lub pięciu dni roboczych oferuje wykonawca zgodnie z 

Formularzem ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków – dotyczy wszystkich zadań. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o  zamówieniu. 

3. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki 

dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 

minimalne poziomy zdolności. 

 Zgodnie z art. 112 ust. 2. Ustawy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 

prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, 

stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 

prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, 

stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia).  

Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 

prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, 

stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

4. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia określone 

zostały w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy. 



 
5. Zamawiający również wyklucza z postępowania Wykonawcę, gdy zachodzą względem niego 

przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy. 

6. Zamawiający uzna warunek potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust.1 pkt 3 

Ustawy za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o braku podstaw 

do wykluczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ oraz  odpisu 

z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. Zamawiający informuje, że  

uwzględniając dyspozycję art. 127 ust. 1 Ustawy skorzysta z dokumentów znajdujących się w 

ogólnie dostępnych bazach danych. 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy oraz 

innych wymaganych dokumentów – 

3. Wykonawca w ramach oferty zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) Nr 1   -   Formularz ofertowy, 

2) Nr 2 -     Opis przedmiotu zamówienia, 

3) Nr 3   -   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

4) Nr 4   -   Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 

5) Nr 5   -  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, 

6) Nr 6  -   Wzór umowy, 

7) Nr 7   -   Wykaz sprzętu /samochodów, 

8) Nr 8  -  Oświadczenie o poleganiu i dysponowaniu zdolnościami technicznymi lub 

zawodowymi lub sytuacją     ekonomiczną lub finansową udostępnionymi przez inne 

podmioty (podwykonawcę/podwykonawców). 

9) Nr 9  Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do 

reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy 

10) Nr 10  W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, na podstawie § 9 ust.1 pkt 11b)  

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz.2415), 

aby Wykonawca dostarczył wraz z ofertą dla każdego Produktu opisanego w OPZ 

stosowne dokumenty potwierdzające, że dany Produkt spełnia opisane w OPZ 

parametry techniczne, w szczególności kartę charakterystyki produktu lub kartę 

techniczną produktu lub kartę produktu lub atest lub certyfikat - wystawione przez 

producenta Produktu. 

11) Nr 11   Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, 

12) Nr 12   Formularz asortymentowo-cenowy 



 
3. Wykonawca, który złoży ofertę jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od 

zamieszczenia przez Zamawiającego Informacji z sesji otwarcia ofert, które zostanie umieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego www.aquapark.wroc.pl w zakładce O nas, BIP, przetargi:  

1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty w niniejszym postępowaniu,  sporządzone wg Załącznika nr 5 do SWZ, a w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje 

potwierdzające, że istniejące między Wykonawcami powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 

2) wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (ocenie 

podlegają dokumenty wyszczególnione w pkt. 1-12, w tym ewentualne pełnomocnictwa oraz zbada, 

czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

5. Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 3 ppkt 1) - 5) oraz dokumenty 

wyszczególnione w pkt. 8 Wykonawca składa w formie oryginałów, podpisanych przez osobę 

uprawnioną/upoważnioną. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/upoważnioną. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o braku podstaw wykluczenia o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Ustawy lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których 

mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego Wykonawca składa w 

formie przewidzianej w przepisach określonych w § 4  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy to jest: 

a. zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 

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, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;. 

b. zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, lub odpisu 
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albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, 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. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

9. Jeżeli Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wezwać do zawarcia umowy Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania 

prawnego w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie, udzielonego 

osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

11. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają 

obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana wówczas 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie 

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest 

udzielane. 

15. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 



 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

16. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

17. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy art. 

109 ust. 1 pkt 4) Ustawy. 

19. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 122 Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów, tj: 

i. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy; 

20. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 odpowiednio ppkt 3) i 4). 

21. 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. 

22. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w art. 118 ust. 1 Ustawy, 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

23. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie jak w 

pkt. 3 ppkt 3) i 4) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

24. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument, o 

którym mowa w pkt 3 ppkt 11) SWZ  (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(5)pkt(1)


 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy) składa każdy z 

nich.  

25. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 85 ust. 

1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

26. W przypadku oferty składanej przez spółkę cywilną Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

występującego jako spółka cywilna przedłożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób 

reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji wspólników, 

Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego 

umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę cywilną. 

VII. 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. 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje  

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  

i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na e-zamówienia. Wykonawca posiadający konto na e-zamówienia ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Centrum Pomocy na portalu e-zamówienia. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z portalu e-zamówienia, określone w Centrum Pomocy Portalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z portalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 

lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na portalu e -

zamówienia. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem portalu e-zamówienia. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia. 



 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych (telefonicznych lub elektronicznych) 

informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020. 

18. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

19. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem 

że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert 

albo ofert podlegających negocjacjom. 

20. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ. 

21. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

udzielenie wyjaśnień treści SWZ. 

22. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której 

zamieszczona jest SWZ. 

23. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SWZ. 

24. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. 

25. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 

Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się  

z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Andrzej Chyra - technolog 

e-mail: andrzej.chyra@aquapark.wroc.pl 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

23.04.2021 r. 



 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

3. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 

(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).  

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany 

jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający 

jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji 

zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

6. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu 

Ofertowym. 

7. Do oferty należy dołączyć: 

7.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

7.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 



 
7.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia  

o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się  

o  zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z 

Wykonawców.; 

8. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie. 

11. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 

przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

    XII. Wadium 

1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości:  

  5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),  

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być 

wniesione przez jednego, kilku z nich lub wszystkich Wykonawców (w każdej dopuszczalnej formie) 

pod warunkiem, że łączna kwota wadium odpowiadać będzie wymaganej w SWZ kwocie. W takim 

przypadku należy podać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone. 

3.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe 

wniesienie wadium Zamawiający sprawdzi wewnętrzną procedurą. 

4. Forma wadium. 

a. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a)pieniądzu; 

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c)gwarancjach bankowych;  

d)gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 

310, 836 i 1572). 



 
b. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym polskim prawem, powinna być bezwarunkowa, 

nieodwołalna, płatna na pierwsze pisemne żądanie i winna zawierać następujące elementy: 

a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c)kwotę gwarancji, 

d)termin ważności gwarancji, 

e)obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia działań lub zaniechań Wykonawcy, opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, 

f)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

g)Pisemne żądanie Zamawiającego zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca: 

i.odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

ii.nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane) lub 

iii.zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium 

składanego w każdej z możliwych form. 

5. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego 

( art. 97 ust. 8 Ustawy): 52 1020 5226 0000 6502 0444 1788  

2) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 

pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,  

6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy 

czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 

za skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed 

terminem składania ofert. 

7. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni 

od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął 

termin do jego wniesienia. 

2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku 



 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie   

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2 - 4, występuje odpowiednio do 

gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

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

ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Informacje ogólne Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
będzie zobowiązany, najpóźniej w dniu podpisania umowy, do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej 
w ofercie.  
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania najpóźniej 
w dniu podpisania umowy. 
 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zgodnie z art. 450 ust. 1 Ustawy: 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 



 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: 52 1020 5226 0000 6502 0444 1788  

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

5) Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń winno być wystawione na Wrocławski 
Park Wodny S.A. i  złożone w oryginale: 

a) w dziale księgowości czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 

16:00 Wrocławskiego Parku Wodnego  S.A. ul. Borowska 99;  Wrocław  lub 

b) przesłane na adres: Wrocławski Park Wodny S.A. ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław lub 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.  

 
6) Do zmian formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 Ustawy. 
 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zgodnie z art. 453 Ustawy: Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 
XIV Termin związania ofertą – dotyczy wszystkich zadań. 

1. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres nie dłużej niż 90 dni (23.04.2021). 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium, jeżeli wadium było wymagane. 

5. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w art. 220 ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

 

XIV. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ 
i przygotować ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w SWZ. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



 
3. Wykonawca (lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne) jest 

uprawniony do złożenia jednej oferty. 

4. W Formularzu Oferty należy podać cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia oraz 
pozostałe wymagane informacje. 

5. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane 
w SWZ. 

6. Załączniki do oferty: oświadczenia i dokumenty wskazane w SWZ sporządzone przez 
Wykonawcę, winny zawierać informacje i dane wymagane przez Zamawiającego i powinny być 
sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami 
(załącznikami do SWZ). 

7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki: oświadczenia i dokumenty wskazane w SWZ, 
wymagają podpisu osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
(zgodnie z dokumentem rejestrowym) lub osoby upoważnionej/osób upoważnionych do 
podpisywania oferty; pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty – wyłącznie w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie - powinno być dołączone do oferty. 

8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożony podpis winien 
być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a jeżeli 
własnoręczny podpis jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku 
stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby podpisującej/osób podpisujących 
ofertę.  

9. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej w języku polskim. 
10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), 

jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować 
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na portalu e-zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na e-zamówienia Centrum Pomocy. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 

23.03.2021, do godz. 13:00 . 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na e-zamówienia. Sposób wycofania oferty został opisany 

w Centrum Pomocy dostępnej na e-zamówienia. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 



 
XV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2021, o godzinie 13:20 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 

ust. 1 pkt 4). 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

XVI. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 

Wykonawcę:̨ 

1.1. 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 2010 r. 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) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 769), 

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 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

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

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1; 

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 postepowaniu 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; 

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5. 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 2007 r. 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; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, 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 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

XVII. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w  ofercie jest ceną ryczałtowo-ilościową. Cena 

ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty oraz wszystkie składniki związane z 

wykonaniem zamówienia a także warunki stawiane przez Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są 

do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi 

czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia. Ceny 

jednostkowe produktów ustalone przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ nie podlegają zmianie i obejmować mają wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ. 

2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 



 
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 

przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 

przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie 

ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 

ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 

pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z zawartej umowy będą prowadzone w 

złotych polskich (PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

7. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia 

cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli 

trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

a)  Sposób dokonywania oceny nastąpi wg wzoru:  

PUNKTACJA (dla poszczególnego zadania) = (Cn : Cb) x 100, 

gdzie:  

Cn – cena najniższa,  

Cb – cena badana, 

Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę brutto. 

 

b) Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się tę, która uzyska największą ilość punktów. 

c) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. (według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 

w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie 

zmianie). 

 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



 
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,̨ do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postępowania. 

11. Zgodnie z art. 226 ust. 1 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub który nie złożył w przewidzianym terminie 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonymi przez zamawiającego; 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 

10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

223 ust. 2 pkt 3; 

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 

14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o 

którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3; 

15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia; 

16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której 

mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 

poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo 

narodowe; 

18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do 

realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego 

wymagał w dokumentach zamówienia. 

 



 
XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć ́umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w SWZ, z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z  treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 6 do 

SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia. 

8. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak 

również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu 

zawarcia umowy. 

9. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić ́postępowanie (art. 

263). 

XX Istotne dla stron zmiany postanowień treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy przy 
wystąpieniu następujących warunków:  

a) Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi, mająca wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, zmiana: przepisów prawa podatkowego w zakresie 
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679 ze zm.), zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 



 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2215), Strony przy ustalaniu maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 
ceny za zrealizowaną po zmianie przepisów dostawę uwzględnią zmienioną regulację 
prawną; nie dotyczy to ceny za dostawy zrealizowane przed zmianą przepisów prawa, 

b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy, 

c) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn 
nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 

 
i. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było 

możliwe przystąpienie do wykonania umowy lub jej części w terminie 
przewidzianym przez Zamawiającego,  

ii. w sytuacji powstania obowiązku wstrzymania realizacji przedmiotu 
zamówienia wynikającego z innych przepisów prawnych; 

iii. w skutek działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację 
zamówienia, jak np. klęski żywiołowej, strajków i niepokojów społecznych, a 
także wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków 
atmosferycznych (długotrwałych i intensywnych opadów deszczu/śniegu, 
niskiej/wysokiej temperatury itp.) uniemożliwiających wykonanie zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w takim stopniu, że termin 
wykonania może być zagrożony, 

iv. zmiany terminu, lecz bez zmiany cen jednostkowych i maksymalnej wartości 
umowy oraz zakresu rzeczowego, 

 
d) gdy zmiany będą leżały w interesie publicznym. 

2. Przewidziane powyżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 
uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.   
3. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 
 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

przepisów pzp. 

2.  Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność ́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 



 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę ̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w 

Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” pzp. 

 

XXII Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXIII Klauzula informacyjna dla Wykonawców na podstawie art. 13 RODO ***. 

 

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), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

• administratorem danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna ul. 

Borowska 99, (50-558) Wrocław fax. +48 71 77 11 510 www.aquapark.wroc.pl  

• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na str. 1 niniejszej 

SIWZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej 

dalej Ustawą;   

• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 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; 

• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcę jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy;   

• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• Wykonawcy przysługuje: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO **;   

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

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

RODO; 

• Wykonawcy nie przysługuje: 

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

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



 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

*** Wyjaśnienie ogólne: w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych 

obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w 

szczególności: 

1. Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

2. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

3. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

XXIII. Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

 

 

Nr 1   -   Formularz ofertowy, 

Nr 2 -     Opis przedmiotu zamówienia  



 
Nr 3   -   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Nr 4   -   Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 

Nr 5   -  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Nr 6  -   Wzór umowy, 

Nr 7   -   Wykaz sprzętu /samochodów, 

Nr 8  -  Oświadczenie o poleganiu i dysponowaniu zdolnościami technicznymi lub zawodowymi lub sytuacją     

ekonomiczną lub finansową udostępnionymi przez inne podmioty 

(podwykonawcę/podwykonawców). 

Nr 9  Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy 

Nr 10  W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający żąda, na podstawie § 9 ust.1 pkt 11b)  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 

poz.2415), aby Wykonawca dostarczył wraz z ofertą dla każdego Produktu opisanego w OPZ stosowne 

dokumenty potwierdzające, że dany Produkt spełnia opisane w OPZ parametry techniczne, w 

szczególności kartę charakterystyki produktu lub kartę techniczną produktu lub kartę produktu lub 

atest lub certyfikat - wystawione przez producenta Produktu. 

Nr 11   Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,                                                                                

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy 

Nr 12   Formularz asortymentowo-cenowy 

 

 

 

 

Wrocław, 11 marca 2021 r. 

 

Zatwierdzam, 

 

Kierownik Zamawiającego 

 

(-) Grzegorz Kaliszczak Prezes Zarządu  (-) Paweł Rańda Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/1/21/TP/WPW 

 

Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Wrocławskiego Parku 

Wodnego S.A 

 

Zamawiający 

WROCŁAWSKI PARK WODNY S.A. 

UL. BOROWSKA 99 

50–558 WROCŁAW  www.aquapark.wroc.pl 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

    

l

p

. 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

   

   

 

Kraj …………………………………… 

REGON …….……………………………….. 

NIP: …………………………………. 

TEL. …………………….……………………… 

Adres skrzynki ePUAP …………………………………………… 

adres e-mail:…………………………………… 

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW /dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne – 

Pełnomocnik/: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu; Nr faksu  

Adres e-mail  

  

 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - TAK/NIE* 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę chemii 

basenowej dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. 

http://www.aquapark.wroc.pl/


 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach: 

 

1.1. Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi: ………………….………. zł. 

(Słownie…………………………………………………………………………………………………………………, w 

tym podatek od towarów i usług (VAT),  

1.2. Zamówienie wykonamy w terminie ………………….. od daty zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 

i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte. 

3. OŚWIADCZAM(Y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

4. OŚWIADCZAM(Y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu 

składania ofert do dnia ……………………………………….… 

5. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, 

określonymi w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

i ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. 

6. Oświadczam(y), że termin dostawy produktów wynosi: trzy / cztery / pięć * dni roboczych 

licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego pocztą 

elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy. 

7. Oświadczam(y), że informacje stanowiące tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały 

zaszyfrowane/nie zostały zaszyfrowane * i plik został dołączony do oferty w wersji 

elektronicznej. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.** 

9. SKŁADAMY ofertę na _________ stronach. 

10. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzę (powierzymy) podwykonawcom:** 

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

………………………………………… 

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

………………………………………… 

11. Oświadczam(y), że proponujemy użycie następujących produktów/parametrów 

równoważnych***: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

………………………………………._________________ dnia ___ ___ 2021 r. 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem 

osobistym i przekazany 

Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji 

Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

* niepotrzebne skreślić 

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści 

oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ do postępowania prowadzonego w trybie 
podstawowym pod nazwą: Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.,   

o nr ZP/1/21/TP/WPW 

    

Lp. Rodzaj produktu 
Jednostka miary 

(litr, kilogram, 
metr sześcienny) 

Ilość jednostek miary 

1 2 3 4 

1 Kwas siarkowy H2SO4 36-38%  kg 50400 

2 
Roztwór wodny kompleksowy chlorowodorotlenku 
glinu Flokor 1A 

kg 14400 

3 Kwas solny HCl 9% kg 7200 

4 Chloryn sodu NAClO2 7,5% kg 7200 

5 Kwas solny HCl 30%-35% (techniczny) kg 200 

6 Ług sodowy NAOH 45% kg 400 

7 Kwaśny siarczyn sodu NAHSO3 38-40%  litr 2200 

8 Kwaśny węglan sodu NAHCO3 kg 3000 

9 Antyskalant VITEC3000 kg 1400 

10 Solanka 27-30% m3 300 

11 RoClean L403 (oczyszczanie RO) kg 500 

12 RoClean L211 (oczyszczanie RO) kg 500 

13 Nadtlenek wodoru 30% kg 100 

14 ziemia okrzemkowa kg 8000 

15 węgiel dia -sorb kg 800 

16 polaoxyd kg 300 

17 pola clear kg 300 

 
UWAGA: 

  

 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dla każdego produktu kartę charakterystyki produktu lub 
kartę produktu lub atest lub certyfikat. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/1/21/TP/WPW 

 

Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. 

 

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

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

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Informacja zawierająca wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca/Wykonawcy spełnia/spełniają warunki 
udziału w postepowaniu. 
Przystępując do udziału w wyżej przywołanym postępowaniu, stosownie do treści art. 125 ust. 1 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego określone przez Zamawiającego. 

2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

3. Oświadczenie dotyczące podanych wyżej Informacji 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

składaniu oświadczeń. 

lp. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy

(ów) 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

      



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/1/21/TP/WPW 
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. 
 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
I. Oświadczenie Wykonawcy: 
1. Przystępując do udziału w wyżej przywołanym postępowaniu, stosownie do treści art. 125 ust. 1 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: 

1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy. 
2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy. 
 

2. Oświadczam ponadto, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ……………………………… Ustawy. 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 109 ust.1 pkt 5-10).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem 
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………….* 
 

II. Oświadczenie w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów: 
1. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
  nie podlega/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia *. 

 
III. Potwierdzenie prawdziwości podanych wyżej oświadczeń: 
1. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 kodeksu karnego. 
*  wypełnić, jeżeli dotyczy Wykonawcy 

PODPIS(Y) 

lp. 
Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

 
Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 
 

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data 

    
 

 
 

 

           

 

 



 
 

          Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/1/21/TP/WPW  

 

Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Wrocławskiego Parku Wodnego 

S.A. 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 85 UST. 1 

USTAWY 

Przystępując do udziału w wyżej przywołanym postępowaniu, oświadczam(y), że: 

1. nie należę (nie należymy) do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty *, 

2. należę (należymy) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, co następujący wykonawca(y), który/którzy złożył/złożyli 

odrębną ofertę w postępowaniu:  

1)

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

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

2)

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

……………………… 

3)

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

……………………… 

4) itd. 

(nazwa wykonawcy/wykonawców wchodzącego/wchodzących w skład tej samej grupy 

kapitałowej, który/którzy złożył/złożyli odrębną ofertę) 

w związku z czym przedkładam(y) następujące dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

istniejące miedzy wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 



 
4) itd.  

(należy wpisać dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) 

 

* niepotrzebne oświadczenie skreślić 

 

PODPISY 

lp. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy(ó

w) 

 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i  data 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 
 
 

 



 
ZAŁĄCZNIK  nr 6  do SIWZ 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  ZP/1/21/TP/WPW 

W Z Ó R    U M O W Y 

UMOWA NR ZP/1/21/TP/WPW 

 

zawarta w dniu …………….. roku we Wrocławiu pomiędzy: 

Spółką Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna  z  siedzibą we  Wrocławiu  ( 50-558 ),  ul. Borowska 99, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222251, VI Wydział Gospodarczy KRS Sądu 

Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Regon 933041181, NIP 899-25-22-058, kapitał zakładowy w kwocie 95 975 633,00 

PLN zł w całości wniesiony, którą reprezentuje:  

Grzegorz Kaliszczak -Prezes Zarządu oraz  

Paweł Rańda -Członek Zarządu, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a: 

________________ zamieszkałą/-ym w _____________ (__-___), przy ul. ________________, prowadzącą/-ym działalność 

gospodarczą pod firmą ________________ w ______________(__-____), przy ul. ________________, wpisaną/-ym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ________________, REGON: ________________, PESEL: 

________________,  

 

________________ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ____________ (__-____), ul. ________________, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ______________, 

Wydział __________, pod nr KRS _________, wysokość kapitału zakładowego ______________ zł, NIP: ______________, 

REGON: _____________, reprezentowaną przez: 

________________ - ________________, 

________________ - ________________, 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  poz. 2019 z 

późn. zm.). 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa produktów chemicznych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy 
zwanych dalej Produktami, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

2. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy zawarta jest w Załączniku nr 1 do Umowy, który stanowi Formularz 
asortymentowo-cenowy.  

3. Podana ilość Produktów wymienionych w Załączniku nr 1  jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza 
zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-
asortymentowych każdego asortymentu w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych 
lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w Załączniku 1  do Umowy. 



 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia, tzn. do rezygnacji z objętych 

Umową 20 % zamówienia, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym, 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy i zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach. 

6. Produkty przedstawione do odbioru Zamawiającemu powinny być fabrycznie nowe, posiadać cechy i parametry 
określone w Załączniku nr 1 do Umowy, a także powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające 
produkt do obrotu na terenie UE lub inne certyfikaty unijne dopuszczające produkt do obrotu na terenie UE, jeżeli takie 
są wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa polskiego i UE. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć kartę charakterystyki Produktu lub kartę Produktu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o fakcie powierzenia wykonywania części Umowy 
podwykonawcy/-om oraz o zakresie czynności powierzonych podwykonawcy/-om. 

§ 2 

Okres obowiązywania umowy i terminy dostaw 

1. Umowa zostaje zawarta na okres do 24 miesięcy dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej wartości 
Umowy, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Produkty do siedziby Zamawiającego tzn. do pomieszczeń 
magazynowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w terminie do 5 dni roboczych 
licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail 
Wykonawcy, zgodnie z terminem zaoferowanym w Formularzu ofertowym (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej Umowy 

3. Wykonawca zobowiązuje się uprzedzić Zamawiającego o terminie dostawy z 24- godzinnym wyprzedzeniem, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego technolodzy@aquapark.wroc.pl    

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, 
stwierdzoną w protokole odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

5. Strony ustalają, że dostawy Produktów odbywać się będą średnio 2 razy w miesiącu. 
§ 3 

Warunki realizacji umowy 

1. Dostawa Produktów realizowana będzie na terenie czynnego obiektu, dlatego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania dostawy w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, uzgodniony uprzednio 

z Zamawiającym. 

2. Dostawa musi być wykonywana pod nadzorem wskazanej osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz wykonywać 

umowę według najlepszej wiedzy fachowej, ze starannością, jakiej wymagają czynności tego rodzaju, utrzymując 

najwyższy standard i dotrzymując  ustalonych terminów. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  

a) stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie realizacji przedmiotu umowy,  

b) za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji dostawy lub mające związek z prowadzoną dostawą oraz będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć odszkodowanie w pełnej wysokości, 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że każdy odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie prawidłowe wykonanie dostawy Produktów objętych 

umową.  
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3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

Formularzu Asortymentowo-Cenowym, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie 

je na własny koszt w jak najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 3 dni. 

4. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie 3 dni, Zamawiający jest upoważniony 

do ich usunięcia, lub zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego odnośnie spełniania przez dostarczony Produkt warunków określonych w 

Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, Zamawiającemu  przysługuje prawo 

wykonania ekspertyzy w niezależnym certyfikowanym laboratorium analitycznym. 

6.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy w niezależnym certyfikowanym laboratorium analitycznym okaże się, że 

dostarczony Produkt nie spełnia warunków określonych w Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym Załącznik 

nr 1 do umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami ekspertyzy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Produkt niespełniający warunków określonych w Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy Wykonawca odbierze od Zamawiającego na własny koszt i niezwłocznie,  w terminie nie krótszym niż 2 

dni od otrzymanej kopii ekspertyzy, dostarczy nowy, poprawny Produkt spełniający warunki określone w Formularzu 

Asortymentowo-Cenowym. Zamawiający jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy na jego żądanie oryginał ekspertyzy. 

§ 5 

Wynagrodzenie oraz zasady płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie, zgodne z Formularzem Ofertowym (Ofertą 
Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w łącznej wysokości: 

 

kwota brutto: ……………………. zł      (słownie złotych: …………………………………………………………..…………………………00/100) 

kwota netto: …………….………. zł      (słownie złotych: ……………………………………………………………..………………………00/100) 

przy czym w związku z tym, że zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do niewyczerpania całości 

przedmiotu Umowy, całkowita wartość przedmiotu Umowy może ulec zmniejszeniu.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1., obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

również cła, podatki i inne składniki cenotwórcze. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

6. Płatność należności wynikającej z faktury zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą 

wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń. 

7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury zbiorcze, nie częściej niż jeden raz na miesiąc. Faktury zbiorcze 

obejmować będą wszystkie dostawy zrealizowane w okresach miesięcznych lub dłuższych objętych daną fakturą, z 

zachowaniem zasady, że dostawa zrealizowana w danym miesiącu kalendarzowym musi zostać zafakturowana nie 

później, niż do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z tej oraz innych zawartych między stronami umów/zleceń, np. kary 

umowne. 



 
10. Jeśli należność naliczona na fakturze Wykonawcy przewyższy ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 1 Formularz 

asortymentowo-cenowy, Zamawiający odeśle fakturę bez akceptacji i księgowania, a Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie dostarczyć fakturę na prawidłową kwotę. 

§ 6 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. Kary    

naliczane będą z następujących tytułów: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminu wskazanego w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Produktu lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 

oraz gdy dany towar zostanie dostarczony niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

d) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 0,5 wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

e) w przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia – 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  

§ 5 ust. 1  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie  Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za wyjątkiem 

sytuacji opisanej w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Kara umowna podlega zapłacie w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia przysługujących mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

ustalonych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

5. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 

§ 7 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu na jego wniosek. 

2. Okres gwarancji jest równy terminowi przydatności do użycia, który jest określony  przez producenta Produktów na 

opakowaniu. 

3. Jednocześnie okres gwarancji/termin przydatności do użycia nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia odbioru 

Produktu przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do usuwania wad fizycznych stwierdzonych w okresie 

gwarancji na każde wezwanie Zamawiającego. 

5. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia o wadach fizycznych lub usterkach od Zamawiającego, które to zgłoszenie będzie 

następowało w każdy dzień roboczy tygodnia w  godzinach od 8:00 do 16:00, zobowiązany jest do potwierdzenia 

otrzymania zgłoszenia w ciągu maksymalnie 24 godzin licząc od czasu otrzymania zgłoszenia. 

6. Zgłoszenie wad fizycznych lub usterek przez Zamawiającego dokonywane będzie pocztą elektroniczną na adres e-mail:  

………………………………………………………………………………………..    oraz   będzie potwierdzane tą samą drogą przez Wykonawcę. 



 
7. Wykonawca jest obowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu e-mailowego. W razie 

niedopełnienia tego obowiązku lub braku łączności z adresem e-mail Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

zlecenia  usunięcia wad osobie trzeciej i obciążenie Wykonawcy kosztami. 

8. Usuwania wad fizycznych Produktu lub jego wymiana na wolny od wad wraz z transportem do siedziby Zamawiającego,  

nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę. 

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas niedziałania lub wadliwego działania Produktu. 

10. Wszelkie czynności w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie. 

11.  Wykonawca po usunięciu wad wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym Zamawiającego w formie 

pisemnej i uzyska potwierdzenie usunięcia wad przez Zamawiającego.  

12.  W razie nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 8, Zamawiający dokona zakupu Produktów 

będących przedmiotem usuwania wad fizycznych i dokona obciążenia Wykonawcy bez konieczności ponownego 

wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów 

prawa, w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w przepisach 
powszechnie obowiązujących, a także bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy, za zapłatą przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt a) Umowy, w następujących 
przypadkach: 
a) rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy,  

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 10 dni kalendarzowych, 

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny w niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego 

pomimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania umowy. 

d) powtarzającego się, to jest co najmniej trzykrotnego nie wywiązywania się Wykonawcy z postanowień niniejszej 

umowy, w szczególności w przypadku nieterminowej realizacji dostaw, bądź dostaw niezgodnych pod względem 

asortymentu i/lub ilości i/lub jakości  z Zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności wskazanej w ust. 1.  

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy przy wystąpieniu następujących 

warunków:  

a) Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi, mająca wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
zmiana: przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679 ze zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, strony przy ustalaniu 
maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz ceny za zrealizowaną po zmianie przepisów dostawę 
uwzględnią zmienioną regulację prawną; nie dotyczy to ceny za dostawy zrealizowane przed zmianą przepisów 
prawa, 

b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 



 
c) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w 
szczególności: 
i. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do 

wykonania umowy lub jej części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,  
ii. w sytuacji powstania obowiązku wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia wynikającego z innych 

przepisów prawnych; 
iii. w skutek działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację zamówienia, jak np. klęski 

żywiołowej, strajków i niepokojów społecznych, a także wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej 
porze roku warunków atmosferycznych (długotrwałych i intensywnych opadów deszczu/śniegu, 
niskiej/wysokiej temperatury itp.) uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony, 

iv. wystąpienia nieprzewidzianych, przy zachowaniu należytej staranności przez Zamawiającego, okoliczności 
mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których konieczność uwzględnienia 
powoduje przedłużenie terminu, lecz bez zmiany cen jednostkowych i zakresu rzeczowego, 

v. gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, 
d) Zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 Ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 i ust. 2 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Przewidziane powyżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie 

zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.  

3. Nie są zakazane zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2. Ustawy 

oraz w przypadku określonym w art. 455 ust. 2 Ustawy - gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.  

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-

organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

5. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy i jej wykonania, a także, iż posiada w tym 

zakresie stosowną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza 

praw osób trzecich. W przypadku, gdyby takie naruszenia praw wystąpiły, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich uzasadnionych roszczeń tych osób trzecich. 

2. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w sprawach związanych z niniejszą umową są:  

a) ze strony Zamawiającego: Andrzej Chyra  tel. 668 923 924   e-mail: andrzej.chyra@aquapark.wroc.pl  

b) ze strony Wykonawcy: ………………………………..………………………………. tel. ………….……………….., e-mail: 

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

3. W kwestiach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

4. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji umowy, które nie zostały rozwiązane w drodze polubownej, rozstrzygać 

będą sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

5. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy i Załącznik 2 – Formularz ofertowy 
oraz Załącznik nr 3 – Informacja RODO. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy.  



 
Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 Załączniki do umowy: 

Załącznik 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 

Załącznik 2 – Formularz ofertowy 

 Załącznik 3 – Informacja RODO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 7 do SWZ  



 
 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/1/21/TP/WPW 
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. 
 
 

WYKAZ SPRZĘTU (SAMOCHODU)  
 

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 

Nazwa samochodu  Rok produkcji  Decyzja zatwierdzenia środka 
transportu  

  Wydana przez 
 
………………………………….. 
……………………….…………. 
………………………………….. 
 
w dniu  …………………………….. 
o numerze…………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 

lp. 
Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

 
Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

         

 



 
        Załącznik nr 8 do SWZ 

 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/1/21/TP/WPW 
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU ZDOLNOŚCIAMI TECHNICZNYMI LUB ZAWODOWYMI LUB SYTUACJĄ 
FINANSOWĄ LUB EKONOMICZNĄ, UDOSTĘPNIONYMI PRZEZ INNE PODMIOTY ZDOLNE DO WYKONANIA 

WYŻEJ PRZYWOŁANEGO ZAMÓWIENIA 
Nazwa Wykonawcy  ..................................................................................................................................................  
Adres Wykonawcy  .................................................................................................................................................. . 
Numer telefonu  ......................................................................................................................................................  
Numer faksu  ........................................................................................................................................................... 
 
Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że dysponuję/dysponujemy: 
 
• zdolnościami technicznymi lub zawodowymi …………………………………………………………………………………..…… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

udostępnionymi przez:…….………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*) 
 

• sytuacją finansową lub ekonomiczną ……………………………………….……………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
udostępnionymi przez: …………………………..……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*) 
 
na dowód czego przedstawiam/przedstawiamy zobowiązanie tego/tych podmiotu/podmiotów do 
udostępnienia zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
niezbędnej do realizacji zamówienia**). 

 
*)  jeżeli dotyczy Wykonawcy, to wypełnić właściwe dla Wykonawcy; 
 
**)  np. umowa regulująca współpracę i jej zakres z wskazanym w oświadczeniu podmiotem (podwykonawcą), 
promesa, porozumienie i inne formy pisemnych oświadczeń złożonych w tym zakresie przez wskazany podmiot 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej, na których Wykonawca zamierza polegać w okresie korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
 

lp. 
Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów
) 

 
Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 



 
 

 

        

 


