Ogłoszenie nr 2021/BZP 00079932/01 z dnia 2021-06-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych mrożonych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 933041181
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Borowska 99
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-558
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@aquapark.wroc.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquapark.wroc.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych mrożonych.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b76947f-c9c0-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079932/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 09:48
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.aquapark.wroc.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 Pzp;
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• 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.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): pozostałe informacje znajdują się w XXVI rozdz. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/21/TP/WPW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych mrożonych,
zwanych dalej Produktami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu AsortymentowoCenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w
SWZ, w Formularzu Asortymentowo-Cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj.
obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.
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. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji części dostaw
w każdej z pozycji asortymentowych w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do
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zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości
określonych w załączniku nr 11 do SWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia, tzn.
do rezygnacji z objętych Umową części zamówienia, w zakresie do 20 % wartości Umowy, bez
żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu.
6. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą być: pozbawione wad, opatrzone w
odpowiednie oznakowanie/etykietę zawierające: nazwę producenta, skład, warunki
przechowywania i datę przydatności do spożycia, powinny posiadać właściwe atesty i spełniać
wymogi określone w obowiązujących dla nich normach.
7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkty oznaczone w pakiecie odpowiadające
normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GMP, GHP i HACCP lub normy ISO
22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych.
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi
normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony,
zawsze świeży i zgodny z terminem ważności.
8. 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.
9. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i
wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego.
10. Miejscem dostawy jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. zlokalizowany przy ul.
Borowskiej 99, (50-558) Wrocław.
11. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem
zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
12. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Opis Kod CPV
Ziemniaki mrożone
Produkty głęboko mrożone
Ryby mrożone 15311000-1
15896000-5
15221000-3
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych
czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy.
15. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca
samodzielnie zrealizuje zamówienie.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą
złożyć ofertę na wykonanie całości zamówienia.
17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone
15311000-1 - Ziemniaki mrożone
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 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.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. 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.
2. 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.
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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 żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym
zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi:
-prawidłowo wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, oraz
-Zezwolenie/Zaświadczenie o wpisie do rejestrów zakładów podlegających kontroli organów
sprawujących bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności
gospodarczej, w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze,
(podstawa prawna: Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U.
2010 r. nr 136, poz.914 ze zm.) oraz
-Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający wdrożenie zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP
lub normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów
spożywczych w zakładzie Wykonawcy, (podstawa prawna Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2010 r. nr 136, poz. 914 art. 59 i 73, ze zm.);
Jednocześnie Zamawiający uzna, że Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru
Rzeczpospolitej Polskiej, spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności, jeżeli przedstawi:
-Decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części
zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z
weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy
produktów) pochodzenia zwierzęcego;
Ponadto Zamawiający uzna, że Wykonawca z Krajów Trzecich spełnia warunek dotyczący
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi:
-Decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na
eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia
lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia;
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 3 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 żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym
zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
-dysponuje co najmniej jednym samochodem dostawczym, dla którego organ sprawujący
bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, w
zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze wydał pozytywną
decyzję zatwierdzającą środek transportu, potwierdzającą, że środek transportu spełnia wymogi
przewozu towarów i produktów spożywczych (w oparciu o Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2010 r., nr 136, poz. 914 art. 59 i 73, ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
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
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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.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 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 żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym
zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi:
-prawidłowo wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące
Załącznik nr 3 do SWZ, oraz
-Zezwolenie/Zaświadczenie o wpisie do rejestrów zakładów podlegających kontroli organów
sprawujących bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej,
w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze, (podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2010 r. nr 136, poz.914 ze
zm.) oraz
-Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający wdrożenie zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP lub
normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych w
zakładzie Wykonawcy, (podstawa prawna Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia, Dz.U. 2010 r. nr 136, poz. 914 art. 59 i 73, ze zm.);
Jednocześnie Zamawiający uzna, że Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru Rzeczpospolitej
Polskiej, spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,
jeżeli przedstawi:
-Decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części
zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z
weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów)
pochodzenia zwierzęcego;
Ponadto Zamawiający uzna, że Wykonawca z Krajów Trzecich spełnia warunek dotyczący posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi:
-Decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na
eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub
rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia;
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 3 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 żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym
zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
-dysponuje co najmniej jednym samochodem dostawczym, dla którego organ sprawujący bezpośredni
nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, w zakładach produkcyjnych
lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze wydał pozytywną decyzję zatwierdzającą środek
transportu, potwierdzającą, że środek transportu spełnia wymogi przewozu towarów i produktów
spożywczych (w oparciu o Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U.
2010 r., nr 136, poz. 914 art. 59 i 73, ze zm.).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który złoży ofertę jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od
zamieszczenia przez Zamawiającego Informacji z sesji otwarcia ofert, które zostanie
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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.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej
wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem 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
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ii.nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane) lub
iii.zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
c. 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.
1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) 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:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na cd w SWZ rozdz. XIV.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

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.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 i 3 (załącznik nr 3 i 4 do SWZ) 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.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument, o
którym mowa w pkt 1 ppkt 10) 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 potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
Ustawy) składa każdy z nich.
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.
2021-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00079932/01 z dnia 2021-06-11

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy przy
wystąpieniu następujących warunków:
a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy,
b) 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,
c) 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 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.
4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-28 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 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.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 13:20
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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