
  
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA (dalej: „Specyfikacja”) 

 

 

Nazwa postępowania: 

 

Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku wraz z infrastrukturą 

techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu  

 

 

 

Nr 1/22/R/WPW 

 

 

 

 

 

Wrocław, 25 lutego 2022 r. 

 



 

1. Informacje o zamawiającym 

 

Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna 

ul. Borowska 99, (50-558) Wrocław 

fax +48 71 77 11 510 tel +48 71 77 11 500 strona internetowa www.aquapark.wroc.pl 

godziny pracy Sekretariatu Biura Zarządu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, 

zwana dalej Zamawiającym lub WPW S.A. 

 

2. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji, ustala się następujące definicje: 

cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o 

cenach towarów i usług, nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą; 

dostawa - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz 

prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 

rozmieszczenie lub instalację; 

kierownik zamawiającego - należy przez to rozumieć Zarząd Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.; 

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa 

lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 

pisemność - należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych 

znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej; 

postępowanie o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone jako 

uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, 

prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia nie stanowi czynności w tym 

postępowaniu; 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 

2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. 

WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", lub obiektu 

budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia; 

umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty 

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


 

budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje 

się wykonać część zamówienia; 

usługa - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub 

dostawami; 

warunki zamówienia - należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o 

udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych 

postanowień umowy w sprawie zamówienia; 

wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia; 

zamawiający – Wrocławski Park Wodny S.A.; 

zamówienie - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, 

której przedmiot jest określony w rozdz. 8 ust. 1 niniejszej Specyfikacji. 

 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu oraz do umowy w 

sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny jeżeli przepisy Specyfikacji nie stanowią 

inaczej. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego na zasadach 

uregulowanych w Specyfikacji. 

2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 

a) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 

b) przejrzysty; 

c) proporcjonalny. 

3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 

a) najlepszą jakość robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które 

zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz  

b) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz 

gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w 

stosunku do poniesionych nakładów. 

4. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami Specyfikacji. 



 

5. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania wykonują osoby 

zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

6. Zamawiający w postępowaniu nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawcy nie mogą zastrzec informacji: nazw albo 

imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania, 

jeżeli ich oferty zostały otwarte; cen zawartych w ofertach. 

7. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie. 

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna z wymaganiami określonymi 

w dokumentach zamówienia. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

12. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

 

4. Komisja przetargowa. 

 

1. Komisję przetargową, zwaną dalej „komisją”, powołuje kierownik zamawiającego lub umocowany 

pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych 

dla siebie czynności. 

2. Wzór wniosku o powołanie komisji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu komisji. 

3. Komisja może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia 

określonych postępowań. 

4. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym przewodniczącego komisji, sekretarza komisji 

oraz członka lub członków komisji. 

5. Ustalony skład komisji, o którym mowa w ust. 4, może zostać zmieniony. 

6. Komisja składająca się z ilości osób większej niż trzy, może obradować w mniejszym składzie, jednak 

nie mniejszym niż trzy osoby, jeśli nieobecność pozostałych członków komisji jest uzasadniona. 

7. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania. 

8. Komisja prowadzi postępowanie w sposób rzetelny, obiektywny oraz bezstronny. 

9. W sprawach spornych Komisja dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu. Decyzje zapadają zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

10. Członek Komisji ma prawo przedstawić zdanie odrębne. Zdanie odrębne przedkłada się w formie 

pisemnej Przewodniczącemu Komisji.  

11. Prace Komisji kończą się z chwilą zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia. 



 

12. Do zadań komisji należy: 

a) udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji zamówienia; 

b) przeprowadzenie otwarcia ofert; 

c) badanie ofert; 

d) wnioskowanie do kierownika zamawiającego lub umocowanego pracownika zamawiającego, 

któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, o 

powołanie biegłych, jeśli dokonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania wymaga wiadomości specjalnych; 

e) wzywanie wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a także udzielenia wyjaśnień dotyczących tych 

oświadczeń lub dokumentów oraz treści złożonych ofert; 

f) poprawianie omyłek w złożonych ofertach oraz zawiadamianie o tym fakcie wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona; 

g) zwracanie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości komisji co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów; 

h) zwracanie ofert złożonych po terminie; 

i) sporządzanie projektów innych pism; 

j) ocena ofert i ustalenie oferty najwyżej ocenionej; 

k) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i weryfikacja dokumentów pod kątem 

przesłanek do wykluczenia z postępowania; 

l) propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej; 

m) przedstawienie propozycji wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty, a także wnioskowanie o 

unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia; 

n) w przypadku stwierdzenia, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, komisja rekomenduje wybór oferty najwyżej ocenionej spośród pozostałych ofert; 

13. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymaga 

wiadomości specjalnych, Przewodniczący Komisji składa Kierownikowi Zamawiającego 

umotywowany wniosek o powołanie biegłego bądź biegłych. 

14. Wniosek powinien wskazywać osobę biegłego oraz określać czynności, które biegły ma wykonać. 

15. O powołaniu biegłego decyduje Kierownik Zamawiającego. 

16. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na zaproszenie Przewodniczącego Komisji bierze udział w 

posiedzeniach Komisji z głosem doradczym. 



 

17. Przewodniczący Komisji odpowiada za prawidłowy przebieg prac komisji oraz kieruje pracami 

Komisji, w szczególności za: 

a) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji, 

b) podział między członków komisji zadań podejmowanych przez komisję na etapie przygotowania oraz 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami komisji, 

e) nadzór nad terminowym i prawidłowym dokonywaniem czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

f) w przypadku, kiedy cena oferty najwyżej ocenionej przewyższa środki, jakie zostały przeznaczone na 

sfinansowanie zamówienia, wystąpienie do kierownika zamawiającego o informację w sprawie 

możliwości zwiększenia tych środków, 

g) nadzór nad terminowym zawarciem umowy w sprawie zamówienia z wybranym wykonawcą, 

h) poinformowanie Sekretarza Komisji o zawarciu umowy bądź o odmowie zawarcia umowy sprawie 

zamówienia. 

18. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy w szczególności: 

a) prowadzenie na bieżąco dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) organizowanie, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji, posiedzeń komisji, w tym obsługa 

techniczno-organizacyjna,  

c) niezwłoczne informowanie członków komisji o korespondencji wpływającej od wykonawców,   

d) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji, wskazujących datę posiedzenia, członków komisji 

obecnych na posiedzeniu, opisujących przebieg posiedzenia, w szczególności wyniki głosowań, 

podjęte ustalenia, ewentualne oznaczenie spraw spornych,   

e) przedkładanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia dokumentów w treści ustalonej przez 

komisję,  

f) sprawdzenie czy oferty zostały złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz czy nie doszło do ich przedwczesnego otwarcia, 

g) zapewnienie, aby oferty złożone po wyznaczonym terminie zostały zwrócone wykonawcom, 

h) przygotowanie oraz przekazanie do właściwej komórki organizacyjnej dyspozycji zwrotu wadium 

bądź zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,   

i) po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia przedłożenie do zatwierdzenia kierownikowi 

zamawiającego zatwierdzonego przez komisję protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,  

j) bieżące monitorowanie zgodności prac komisji z postanowieniami regulacjami wewnętrznymi, a w 

przypadku działań niezgodnych poinformowanie Przewodniczącego Komisji oraz kierownika 

zamawiającego, 

19. Do obowiązków Członka Komisji należy w szczególności: 

a) udział w pracach Komisji, w szczególności w posiedzeniach Komisji, 



 

b) wykonywanie innych czynności związanych z pracami Komisji, zgodnie z poleceniami 

Przewodniczącego Komisji, 

c) bieżąca znajomość dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) parafowanie dokumentacji, która ma zostać przedłożona do akceptacji Kierownikowi 

Zamawiającego, a w przypadku, gdy Komisja pracuje w trybie roboczym – przesyłanie drogą elektroniczną 

informacji o zaakceptowaniu treści ww. dokumentacji, bądź o braku akceptacji tej treści. 

20. Członek Komisji jest zobowiązany, powiadomić Przewodniczącego Komisji o planowanej 

nieobecności na posiedzeniu Komisji, podając przyczyny nieobecności. 

21. Członek Komisji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z pracą Komisji. 

22. Członkom Komisji oraz byłym członkom Komisji nie wolno ujawniać w toku prac Komisji jakichkolwiek 

informacji związanych z przebiegiem tych prac, w tym w szczególności informacji związanych z: 

a) treścią dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) przebiegiem badania i oceny złożonych ofert w postępowaniu. 

23. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności 

związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub 

osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają 

wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów.  

24. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 23: 

a) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;  

b) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą 

prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się 

o udzielenie zamówienia;  

c) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy 

lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami 

organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia;  

d) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość 

co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi 

na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w 

określonym rozstrzygnięciu tego postępowania. 

25. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności 

związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub 

osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają 

wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228-230a, art. 



 

270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy Kodeks karny, o 

ile nie nastąpiło zatarcie skazania.  

26. Osoby, o których mowa w ust. 23 i 25, składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o 

których mowa odpowiednio w ust. 24 lub 25. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik zamawiającego 

lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

27. Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 24, składa się niezwłocznie po powzięciu 

wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed 

zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia.  

28. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 25, składa się przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

29. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu 

powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik 

postępowania.  

 

5. Wykonawcy 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia. 

4. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu. 

6. Zasady dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców. 

 

6. Protokół z postępowania 

1. Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego toku 

protokół postępowania. 



 

2. Protokół postępowania zawiera co najmniej informacje: 

a) nazwę i adres zamawiającego; 

b) wskazanie przedmiotu i wartości zamówienia;  

c) wartość umowy w sprawie zamówienia; 

d) wyniki badania i oceny ofert wraz z podaniem imion, nazwisk albo nazw wykonawców, numerów 

identyfikacji podatkowej (NIP) lub numerów identyfikacyjnych REGON; 

e) powody unieważnienia postępowania; 

f) informacje o istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z postępowania wraz z informacją o 

złożonych oświadczeniach; 

g) imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz 

powody wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie części zamówienia, którą ten 

wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a także imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani; 

h) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej i innych osób, które wykonywały czynności w 

prowadzonym postępowaniu; 

i) sposób i termin składania ofert; 

j) dotyczące otwarcia ofert; 

k) zestawienie ofert; 

l) zatwierdzenie prac komisji przetargowej/osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem 

postępowania; 

ł) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania; 

m) udzielenia zamówienia; 

n) załączniki do protokołu postępowania; 

o) osoba sporządzając i podpisująca protokół postępowania; 

p) kierownik zamawiającego zatwierdzającego protokół postępowania albo pracownik zamawiającego 

upoważnionego przez kierownika zamawiającego do zatwierdzenia protokołu postępowania. 

3. Zamawiający nie podaje w protokole postępowania informacji, które zostały podane w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, 

inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 

zamówienia stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

5. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 

6. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po 

otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert; 

7. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 



 

protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 

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

mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

8. Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa powyżej stosuje 

się odpowiednio. 

9. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od 

osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

11. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

12. Wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne składane lub wykorzystywane dla celów 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, a także przeprowadzanych wstępnych 

konsultacji rynkowych, stanowiące załączniki do protokołu postępowania, są przechowywane w 

oryginalnej postaci i formacie, w jakich zostały sporządzone lub przekazane. 

13. Zamawiający dokumentuje wszystkie istotne czynności oraz inne istotne zdarzenia w postępowaniu 

w zakresie komunikacji z wykonawcami oraz innymi podmiotami, a także w związku z udostępnianiem 

protokołu postępowania. 

 

7. Konsultacje rynkowe i zakłócenie konkurencji 

 

1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić 

wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o 

swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. 

2. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 

oraz o ich przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego. 

3. Prowadząc konsultacje rynkowe, zamawiający może w szczególności korzystać z doradztwa 

ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy 

planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia, pod 

warunkiem że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania 

wykonawców i przejrzystości.  



 

4. Zamawiający zamieszcza informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, doradzał lub w inny sposób był 

zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający 

podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu 

nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekaże pozostałym wykonawcom istotne informacje, które 

przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie 

postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskaże w protokole 

postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. 

6. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega 

wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem 

zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu 

wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o 

udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

8. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków 

wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we 

Wrocławiu., na warunkach opisanych w Projekcie Budowlanym (dalej: PB) stanowiącym załącznik nr 10 

do Specyfikacji. 

2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części 

Klasa: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

Kategoria: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, 

sportowych, kulturalnych, hotelowych 

 

9. Wymagania dotyczące umów o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wykonujących wszystkie roboty ziemne i 

budowlano montażowe opisane w PB. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę i/lub podwykonawcę wymogu 



 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny;  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. Wykonawca w tym celu przedstawi Zamawiającemu na każdorazowe jego wezwanie kopię 

zanonimizowanych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione powyżej, w szczególności umowy o pracę, 

zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia w terminie 3 dni 

od daty otrzymania wezwania.  

4. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych wyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, 

zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, pod rygorem 

naliczania kar umownych określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji; 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Zamawiający przewiduje udzielenie kolejnych zamówień, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego 

przedmiotem, jeżeli wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

Zamówienia, o których mowa zostaną udzielone na warunkach analogicznych jak w umowie dla 

zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia 

oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmiany czynników 

cenotwórczych, które miały miejsce miedzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

podstawowego, a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca przed 

zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego również 

dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia podstawowego. 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy wykonanie części zamówienia. 

 

10. Termin wykonania zamówienia. 

 



 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 2 miesiące od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu 

budowy, z zastrzeżeniem, że: 

a) Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 1 dzień po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu 

budowy. 

b) Roboty budowlane zostaną zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania terenu 

budowy, przy czym za dzień zakończenia robót uznaje się datę wpisu kierownika budowy do dziennika 

budowy o zakończeniu robót, potwierdzoną przez inspektora nadzoru. 

2. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest data sporządzenia bezusterkowego 

protokołu odbioru bez wad utrudniających użytkowanie obiektu z klauzulą ODBIERAM. 

 

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. 

 

12. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

oraz posiadają wymagane od wykonawców środki dowodowe, określone przez zamawiającego w sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający uzna spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca 

wykaże/przedstawi: 

b.1) minimalny roczny obrót w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset 

tysięcy 00/100 zł) oraz  

b.2) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 zł), aktualny 

na dzień składania oferty, wraz z dowodem opłacenia składki. W przypadku złożenia polisy, w której wysokość 

ubezpieczenia Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku 

zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i 

ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 



 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagania określone w pkt. b.1, b.2 

powinien spełniać łącznie przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum samodzielnie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże 

łącznie, że: 

c.1) - wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na robotach 

remontowo-budowlanych obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo–rekreacyjnym, oraz 

 - wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty remontowo-budowlane o wartości 5 mln zł netto. 

 

c.2) - dysponuje osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia o specjalności: 

- Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. 

przepisów) i pełniła funkcję kierownika budowy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert na co najmniej 1 zadaniu, które obejmowało wykonanie robót remontowo-budowlanych obiektu 

użyteczności publicznej o charakterze sportowo–rekreacyjnym;  

- Kierownik robót instalacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. 

przepisów) i pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert na co najmniej 1 zadaniu, które obejmowało wykonanie robót remontowo-budowlanych 

obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo–rekreacyjnym. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia dla jednej osoby funkcji kierownika wymienionych powyżej. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 



 

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. 

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

udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

b.1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

13. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania: 

 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 



 

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

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

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; 

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; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

4) 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 o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

5) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w pkt 7.5 Specyfikacji, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 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. 

6) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury.  

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1), pkt 2) i pkt 4), jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 



 

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

 - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 

wykonawcy, 

 - zreorganizował personel, 

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów, 

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 

przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca składa jako część oferty: 

a. oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za ten okres;  

b. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 500 

000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 zł), wraz z dowodem opłacenia składki (jeżeli z treści 

polisy nie wynika, że jest ona opłacona, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej 

opłacenia). W przypadku polegania na zdolnościach finansowych innego podmiotu – w szczególności pisemne 

zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w formie oryginału; 

c. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 



 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wzór 

wykazu stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego roboty budowlane, określone w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania wskazanych powyżej dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody 

budzić będą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, 

że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o 

przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. W przypadku 

polegania na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu – w szczególności pisemne zobowiązania 

innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu zdolności 

technicznej lub zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału); 

UWAGA! W sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zdolności technicznej lub zawodowej innego 

podmiotu i złoży w stosunku do tego w szczególności pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej – 

oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia;  

d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnienie 

warunków określonych (załącznik nr 6 do Specyfikacji). W przypadku polegania na osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innego podmiotu w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do 

oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia - w formie oryginału; 

e. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia – zawarte w załączniku nr 6 do Specyfikacji; 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego o których mowa powyżej, może przedstawić 

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 

warunku. Wykonawca przedstawiając wraz ofertą inny dokument, o którym mowa powyżej, winien wskazać 

uzasadnioną przyczynę braku możliwości przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i 

ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego. 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 



 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 13 ust. 1 pkt 1) Specyfikacji 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną; 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 13 ust. 1 pkt 2) Specyfikacji 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku Wykonawcy 

będącego osobą prawną, a dotyczącej odpowiednio: 

- urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy, 

- urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy, 

- wspólnika spółki jawnej w spółce jawnej lub partnerskiej, 

- komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, 

- prokurenta; 

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

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (KRS lub CEiDG) 

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

e) zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. a – d. 

f) oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w pkt 13 ust. 1 pkt 5 Specyfikacji o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie 

od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wraz ze złożeniem oświadczenia 

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

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 

Specyfikacji, a oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt a - b składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 



 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby.  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, 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, wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający na stronie internetowej pod adresem www.aquapark.wroc.pl w 

zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania zamieszcza informacje o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w 

terminie wyznaczonym na składanie ofert, o cenie, o terminie wykonania, o okresie gwarancji i warunkach 

płatności zawartych w ofertach. 

 

15. Oferta powinna zawierać 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji. Ofertę stanowi łącznie Formularz ofertowy 

oraz oświadczenia i wymagane dokumenty. 

2. Załącznik do Formularza ofertowego – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 4 do Specyfikacji. 

3. Załącznik do Formularza ofertowego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – 

załącznik nr 7 do Specyfikacji. 

4. Załącznik do Formularza ofertowego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8 do 

Specyfikacji. 

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (jeżeli dotyczy). 

 

16. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 

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


 

1.Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Specyfikacji, komunikacja między Zamawiającymi a 

Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.: 

a) poprzez Platformę przetargową pod adresem: 

1) https://platforma.logintrade.net (zwaną dalej „Platformą przetargową”), w wierszu 

oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania. 

Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy 

protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca 

posiadający konto na Platformie Przetargowej Zamawiającego ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, 

wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SZ oraz komunikację 

z Zamawiającym w pozostałych obszarach lub 

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@aquapark.wroc.pl 

2.Ofertę składa się pod rygorem nieważności: w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną 

opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - wyłącznie poprzez Platformę przetargową. 

3.Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania. 

4.Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

b) cenach zawartych w ofertach. 

5.Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści 

na Platformie przetargowej. 

6.Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania poprzez Platformę 

przetargową. 

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 

8.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest 

zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem: 

https://platforma.logintrade.net oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej 

dostępny pod adresem: https://platforma.logintrade.net 

9.Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu. 

10.Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie 

internetowej Platformy przetargowej pod adresem: https://platforma.logintrade.net 
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11.Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade 

S.A., ul. Legnicka 57 D lok. B/J, 54-203 Wrocław, tel. +48 71 787 35 34 (od poniedziałku do piątku, w dni 

robocze w godzinach 8:00-16:00); adres e-mail: helpdesk@logintrade.net 

12.Sposób złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w 

zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w instrukcjach użytkowników 

Platformy przetargowej. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych 

jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku 

Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania 

dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową. 

W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w 

link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, 

dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę 

„Złóż ofertę”. 

13.Oferty, oświadczenia, środki dowodowe potwierdzające warunki udziału oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne stosowanej odpowiednio.  

14.Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 

skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych stosowanej odpowiednio. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza 

przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar 

15.Informacje, oświadczania lub dokumenty, inne niż określone w ust. 13, przekazywane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne stosowanej odpowiednio lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego. 

16.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

17.Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego sporządzone w języku obcym przekazuje się 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

18.W przypadku gdy dokumenty lub oświadczenia, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane 

dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

19.W przypadku gdy dokumenty lub oświadczenia, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

20.Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący 

kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

21.Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

a)są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także 

przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, 

b)umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na 

monitorze ekranowym, 

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku, 

d)zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. 

 

17. Udzielanie wyjaśnień do treści Specyfikacji Zamówienia 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji poprzez przesłanie 

zapytania na adres poczty elektronicznej: przetargi@aquapark.wroc.pl 

2. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie 

później niż na odpowiednio 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania 

ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 

2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, bez ujawniania źródeł zapytania. 
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7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

 

18. Zmiana treści Specyfikacji Zamówienia 

 

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji. 

2. Dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. W przypadku gdy zmiany treści Specyfikacji są w opinii zamawiającego istotne dla sporządzenia oferty lub 

wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie 

oferty.  

4. W przypadku gdy zmiany treści Specyfikacji prowadziłyby do istotnej w opinii zamawiającego, zmiany 

charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej 

zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie. 

 

19. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie 

dwadzieścia tysięcy 00/100 zł). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 

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

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w 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. 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o których mowa 

powyżej, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w 

swej treści: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji: Wrocławski Park Wodny S.A. z 

siedzibą przy ul. Borowskiej 99 we Wrocławiu 50-558, KRS: 0000222251, gwaranta (banku lub instytucji 



 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma 

być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), kwotę zobowiązania, termin 

ważności gwarancji, zobowiązanie do zapłaty kwoty gwarancji niezwłocznie od dnia przekazania żądania 

wypłaty, zawierająca zapisy „nieodwołalna”, „bezwarunkowa”, „płatna na każde żądanie”, zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, 

iż Wykonawca: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, lub  

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. 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; 

c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte 

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

7. 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 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. 

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

niż pieniężna, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

a) wykonawca w odpowiedzi na dodatkowe wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej; 

b) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 

którego oferta została wybrana. 

11. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  

52 1020 5226 0000 6502 0444 1788, na przelewie należy umieścić informację, z której wynika że wadium 

zabezpiecza ofertę złożoną w niniejszym postępowaniu poprzez wpisanie nazwy zamówienia: Budowa 

sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną, 

na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

12. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie 

skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert) tj. do 

dnia 11.03.2022 do godz. 12:00. 

13. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy przetargowej – dostępnej pod adresem: https://platforma.logintrade.net 

14. Kopię polecenia przelewu, elektroniczne potwierdzenie przelewu lub zeskanowany wydruk z przelewu 

elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą. 

15. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 4  zaleca się 

złożyć wraz z ofertą. 

16. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN według 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów 

średnich walut obcych) w dniu przesłania ogłoszenia do publikacji. 

17. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 4 kwota wadium zostanie w tych 

formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w 

stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) 

w dniu przesłania ogłoszenia do publikacji. 

18. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 4,  jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, 

musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

pod nazwą Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku wraz z 

infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

 

20. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 90 dni od terminu składania ofert. 

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

zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 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 wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

https://platforma.logintrade.net/


 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

21. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1.Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego 

załącznik do Specyfikacji. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  

2.Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający 

zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem 

elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym). W przypadku zastosowania podpisu 

zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku 

podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. 

3. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenia w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji sporządzonego zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załączniki nr 7 i 8 do Formularza ofertowego. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

7. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy, podpisania 

oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że zamawiający może je uzyskać, w 

szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosowanej 

odpowiednio, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. Zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

zamawiającego dokumentów. 

8. Zamawiający żąda od wykonawcy wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Specyfikacji, dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak 

podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 



 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający jednokrotnie wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

11. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

12. Zamawiający wzywa także jednokrotnie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw 

wykluczenia wskazanych w Specyfikacji. 

13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów.  

 

22. Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia i czynności związane z otwarciem ofert. 

 

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej – dostępnej pod adresem: 

https://platforma.logintrade.net - nie później niż do dnia 11.03.2022 r. do godziny 12:00. 

2.Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i 

godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzania. 

3.W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1, oferta zostanie 

odrzucona. 

4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2022 r. o godzinie 12:20, na komputerze Zamawiającego, po 

odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert, w pokoju zamówień w siedzibie 

Zamawiającego. 

5.Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

6.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej informacje o: 

a)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b)cenach zawartych w ofertach. 

 

https://platforma.logintrade.net/


 

23. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę - ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie 

całego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: koszty udzielenia rękojmi i gwarancji, narzuty, zysk, 

ewentualne upusty, ubezpieczenia, koszty materiałów i urządzeń, finansowanie robót budowlanych, należny 

podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze, a także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, 

o których mowa w § 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji. Wynagrodzenie zawiera 

także koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, obsługę geodezyjną, koszty zajęcia terenu, wszelkie 

koszty administracyjne, a także koszty uzyskania koniecznych pozwoleń i zgód. Wynagrodzenie zawiera 

wszystkie składniki cenotwórcze konieczne do prawidłowego wykonania, wyposażenia i odbioru przedmiotu 

zamówienia.  

2. Cenę oferty za wykonanie zamówienia należy wyliczyć na podstawie PB, zapisów zawartych w Specyfikacji 

oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, uwzględniając warunki zawarte we wzorze 

umowy. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w 

Specyfikacji oraz załącznikach do niej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od 

zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

5. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastrzeżeniem, że 

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. 

6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie 

z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi lub 

roboty budowlanej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku wykonawcy. 

8. Podana cena ofertowa ogółem brutto zamieszczona w Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do 

Specyfikacji, będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

24. Ocena ofert 



 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt c, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na 

wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi 

w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

4. Jeżeli zaoferowana cena wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od 

wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub ich istotnych części 

składowych. 

5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, chyba że rozbieżność wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 

cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4. 

6. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4, mogą dotyczyć w szczególności: 

a) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

b) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z 

realizacją robót budowlanych; 

c) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

d) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może 

być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych 

dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

e) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 



 

f) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w 

którym realizowane jest zamówienie; 

g) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

h) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 

8. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie 

ceny lub kosztu. 

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. 

10. W ofercie, o której mowa w ust. 9, wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

25. Odrzucenie ofert 

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po terminie składania ofert; 

b) została złożona przez wykonawcę: 

- podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

- niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

- który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

c) jest niezgodna z przepisami prawa; 

d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

e) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

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

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez zamawiającego; 



 

g) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

h) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub części przedmiotu zamówienia; 

i) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

j) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 24 ust. 

2c; 

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

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

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

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą; 

 

26. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi  nie jest możliwe z obiektywnych 

przyczyn – wskazanie kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 

kryterium cena, doświadczenie kierownika robót technologii uzdatniania wody basenowej, doświadczenie 

kierownika budowy i cechy jakościowe obiektu basenowego.  

 2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:   

Kryteria oceny i ich waga:  

2.1.1.1. Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia – waga 70,0% (60 pkt)  

2.1.1.2. Doświadczenie Kierownika budowy – waga 15,0% (15 pkt)  

2.1.1.3. Doświadczenie Kierownika robót instalacyjnych – waga 15,0% (15 pkt)  

 

2.1.2. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium ceny – C (pkt 2.1.1.1.):  

Punktacja w kryterium ceny wyliczana będzie według wzoru: C=(Cmin:Cn)x100pktx70%  

gdzie: 

C – punkty za kryterium ceny przyznane badanej ofercie. 

C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych.  

C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty.  

 

2.1.3.  Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium doświadczenie Kierownika budowy – R2 (pkt 

2.1.1.2.):  

Punktacja w kryterium doświadczenie Kierownika budowy wyliczana będzie w następujący sposób:  

 

- doświadczenie Kierownika budowy wymagane w pkt 12 ust. 1 pkt c.2 – 0 pkt.  



 

- doświadczenie Kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. przepisów) i w ciągu 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 2 

zadaniach, które obejmowały wykonanie robót remontowo-budowlanych obiektu użyteczności publicznej o 

charakterze sportowo–rekreacyjnym) - 5 pkt.  

- doświadczenie Kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. przepisów) i w ciągu 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 3 

zadaniach, które obejmowały wykonanie robót remontowo-budowlanych obiektu użyteczności publicznej o 

charakterze sportowo–rekreacyjnym)) – 10 pkt.  

- doświadczenie Kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. przepisów) i w ciągu 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 4 

zadaniach, które obejmowały wykonanie robót remontowo-budowlanych obiektu użyteczności publicznej o 

charakterze sportowo–rekreacyjnym) - 15 pkt.  

Łącznie maksymalnie 15 pkt.  

 

2.1.4. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium doświadczenie Kierownika robót instalacyjnych –  

R1 (pkt 2.1.1.3.): 

Punktacja w kryterium doświadczenie Kierownika robót instalacyjnych wyliczana będzie w następujący 

sposób:  

- doświadczenie Kierownika robót instalacyjnych wymagane w pkt 12 ust. 1 pkt c.2 – 0 pkt.  

- doświadczenie Kierownika robót instalacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. przepisów) i 

pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert na co najmniej 2 zadaniach, które obejmowały wykonanie robót remontowo-budowlanych obiektu 

użyteczności publicznej o charakterze sportowo–rekreacyjnym) - 5 pkt.  

- doświadczenie Kierownika robót instalacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. przepisów) i 

pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert na co najmniej 3 zadaniach, które obejmowały wykonanie robót remontowo-budowlanych obiektu 

użyteczności publicznej o charakterze sportowo–rekreacyjnym)  – 10 pkt.  

- doświadczenie Kierownika robót instalacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. przepisów) i 



 

pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert na co najmniej 4 zadaniach, które obejmowały wykonanie robót remontowo-budowlanych obiektu 

użyteczności publicznej o charakterze sportowo–rekreacyjnym) – 15 pkt.  

Łącznie maksymalnie 15 pkt.  

 

2.1.5.  Ocenę końcową oferty stanowi suma (S) punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione 

powyżej: S=C+R1+R2 

Gdzie: 

S- suma punktów stanowiąca ocenę końcową.  

C – punkty otrzymane w kryterium cena. 

R1 – punkty otrzymane w kryterium doświadczenie kierownika budowy. 

R2 – punkty otrzymane w kryterium doświadczenie kierownika robót instalacyjnych. 

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.  

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

 

27. Termin wyboru najkorzystniejszej oferty i obowiązki informacyjne. 

 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa 

wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do 

kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje na stronie internetowej 

postępowania o: 

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

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

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

 

28. Unieważnienie postępowania 

 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty; 



 

b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu; 

c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub 

kosztu najkorzystniejszej oferty; 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą; 

f) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o 

zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 

oferty. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie 

zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 

może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

29. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia  

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić umowę 

regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: zobowiązania do realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia i 



 

określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być 

krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. 

2. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

spowoduje że zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i uznane za 

uchylanie się od podpisania umowy. 

3. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamieszcza na stronie internetowej postępowania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

 

30. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Ilekroć w niniejszym punkcie mowa jest o zabezpieczeniu, należy przez to rozumieć zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. 

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

3. Zabezpieczenie wykonawca wnosi przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, 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. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 52 1020 

5226 0000 6502 0444 1788. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 

na poczet zabezpieczenia. 

7. 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. 

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 4. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

10. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń winno być wystawione na Wrocławski Park 

Wodny S.A. i złożone w oryginale: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w 



 

dziale księgowości Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. ul. Borowska 99 (50-558) Wrocław lub przesłane na 

adres: Wrocławski Park Wodny S.A. ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław. Zabezpieczenie nie może zawierać 

klauzul uzależniających przelew praw z zabezpieczenia od zgody wystawcy zabezpieczenia lub wykonawcy. 

11. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 3% w stosunku procentowym do ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. 

15. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie 

przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

16. Kwota, o której mowa w ust. 15, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji. 

 

31. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Zamówienia. 

 

32. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny S.A. Wrocławskim Parkiem 

Wodnym Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu (50-558), ul. Borowska 99, KRS 0000222251, NIP: 899-252-

20-58, Regon 933041181, 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WPW S.A. biuro@aquapark.wroc.pl  

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i 

dwóch budynków wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy 

Borowskiej 99 we Wrocławiu, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

mailto:biuro@aquapark.wroc.pl


 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 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; 

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

wymogiem określonym w niniejszej Specyfikacji zamówienia, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają ze Specyfikacji zamówienia; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) posiada Pani/Pan: 

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

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 

- 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

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

o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z niniejszą Specyfikacja 

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. 

 

2. Zamawiający informuje, że wykonawca, który przy wykonywaniu zamówienia decyduje się korzystać z 

potencjału określonych osób i podaje ich dane osobowe w ofercie składanej w odpowiedzi na publiczne 

ogłoszenie rozpatrywaną w jawnym postępowaniu – ma obowiązek będąc Administratorem Danych 

Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. odebrać od osób 

godzących się na współpracę odpowiednie oświadczenia i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez siebie, czy przekazanie ich na zewnątrz. 

 

33. Załączniki do Specyfikacji 

Niżej wymienione załączniki do Specyfikacji stanowią jej treść: 



 

Załącznik nr 1 do Specyfikacji – formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 do Specyfikacji – wzór umowy 

Załącznik nr 3 do Specyfikacji – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 do Specyfikacji – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów 

Załącznik nr 5 do Specyfikacji – wzór wykazu robót 

Załącznik nr 6 do Specyfikacji – wzór wykazu osób 

Załącznik nr 7 do Specyfikacji - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 8 do Specyfikacji - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 9 do Specyfikacji – oświadczenie wykonawcy o braku o braku wydania wyroku sądu 

Załącznik nr 10 do Specyfikacji – projekt budowlany (PB) w formacie pdf 

 

Wrocław, dn. 25.02.2022 r.  

 

Kierownik Zamawiającego 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

Nazwa postępowania: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku 

wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

Nr postępowania: 1/22/R/WPW 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU 

 
pod nazwą: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku wraz z 
infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 
 
  

1. ZAMAWIAJĄCY:  
WROCŁAWSKI PARK WODNY S.A. 
UL. BOROWSKA 99 
50–558 WROCŁAW 

Fax: +48 71 77 11 510 
biuro@aquapark.wroc.pl  
www.aquapark.wroc.pl  

 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

   

   

nr telefonu................................nr  faksu......................... .adres poczty elektronicznej 
........................................... 

Regon........................................NIP............................................ 
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW /dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – 

Pełnomocnik/: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu; Nr faksu  

Adres e-mail  

  

 
nr telefonu................................nr  faksu......................... .adres poczty elektronicznej 
........................................... 
 
(Jeżeli dotyczy) Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny  
Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: 
1) nazwa: …………………………………………………..……., z siedzibą w ………………………………..…., przy 
ulicy………………………………………………………………………….……; 
2) nazwa: ……………………………………………..…..……., z siedzibą w …………………….…………..…., przy 
ulicy……………………………………………………………..………..……; 
3) nazwa: ……………………………..…………………..……., z siedzibą w ………………………………..…., przy 
ulicy……………………………………………………………….……………; 
 
Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są:  
a) Pan/Pani:……………………………………………………………….; 
b) Pan/Pani:……………………………………………………………….; 

mailto:biuro@aquapark.wroc.pl
http://www.aquapark.wroc.pl/


 

Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione do: 
̶ reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Budowa sześciu 
budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie 
Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu., 
lub 
̶ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia na: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków 
wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we 
Wrocławiu. 
Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. Zapoznałem/ zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy w 

stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę z warunkami 
określonymi w Specyfikacji i wzorze umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Cena całkowita mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 
 

……………………..……………………………PLN brutto z podatkiem VAT 
(Słownie: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………) 
 

2. Oświadczam, że w realizacji zamówienia będą brały udział następujące osoby, których doświadczenie 
stanowi kryterium oceny ofert: 
 

Kryterium - Doświadczenie kierownika budowy, który będzie brał udział w realizacji zamówienia. 

Imię i nazwisko 
osoby/osób 

  

Zakres 
wykonywanych 
czynności  

Kwalifikacje 

zawodowe *, 
(uprawnienia
, o których 
mowa w 
Specyfikacji) 

 

Doświadczenie 

(liczba 
prowadzonych 
zadań jako 
kierownik budowy 
zakresie zgodnym 
ze Specyfikacją 
wraz z krótkim 
opisem 
potwierdzającym 
spełnienie 
warunku ) 

Nazwa i adres 
Podmiotu/ów dla 
którego wykonywano 
zamówienie 

Podstawa 
do 
dysponow
ania  

osobą 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Kierownik 
budowy 

    

* wymienić rodzaj uprawnień, podstawę nadania, 

 

Kryterium - Doświadczenie kierownika robót instalacyjnych, który będzie brał udział w realizacji zamówienia. 



 

Imię i nazwisko 
osoby/osób 

  

Zakres 
wykonywanych 
czynności  

Kwalifikacje 
zawodowe*, 
(uprawnieni
a, o których 
mowa w 
Specyfikacji) 

 

Doświadczenie 

(liczba 
prowadzonych 
zadań o zakresie 
zgodnym ze 
Specyfikacji wraz 
z krótkim opisem 
potwierdzającym 
spełnienie 
warunku ) 

Nazwa i adres 
Podmiotu/ów dla 
którego wykonywano 
zamówienie 

Podstawa 
do 
dysponowa
nia  

osobą 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Kierownik robót 
instalacyjnych 

    

* wymienić rodzaj uprawnień, podstawę nadania. 

 
3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w Specyfikacji i we 

wzorze umowy. 
4. Oświadczam(y), że informacje stanowiące tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone/nie zostały umieszczone * w 
odrębnej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

5. Oświadczamy, że następujący zakres rzeczowy zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:** 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczam(y), że proponujemy użycie następujących produktów/parametrów równoważnych***: 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Wraz z ofertą składamy dokumenty wymienione w Specyfikacji.  
8. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia * 

9. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że będziemy polegać / nie będziemy polegać* na zasobach innych 
podmiotów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 
które są udostępnione przez: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     /należy wymienić nazwy i adresy podmiotów/ 
10. Oświadczam/oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, zgodnie z którym zamawiający w celu oceny naszej oferty będzie 
zobowiązany doliczyć do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informuję zamawiającego, że wybór naszej oferty będzie 



 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego i wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuję ich wartość bez 
kwoty podatku: ** 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**** 
 
*        niewłaściwe skreślić 
**      wypełnić, jeżeli dotyczy Wykonawcy  
***   wypełnić, jeżeli dotyczy Wykonawcy (należy wskazać wymieniony w dokumentacji materiał/parametr i 
zaproponować do niego równoważny w stosunku do opisu przedstawionego w Formularzu asortymentowo-cenowym - 
załączniku nr 2 do Specyfikacji) 
**** wyjaśnienie: 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 treści oświadczenia Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego 
wykreślenie). 

12. Informuję/informujemy, że wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)  
zostało wniesione w dniu .............................. w formie ....................................................................................... 
13. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
14. Oświadczam/oświadczamy o związaniu ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 
15. Dokument/y, z których wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy (podpisania oferty) można 
bezpłatnie uzyskać pod adresem …………………………………………………....………… z ogólnodostępnych baz danych. 
16. Załącznikami do oferty są: 
1) ……………………………… 
2) ……………………………… 
3) ……………………………… 
Itd. 
 

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 3 do Specyfikacji 

Nazwa postępowania: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku 

wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

Nr postępowania: 1/22/R/WPW 

WYKONAWCA: 

 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB NIEPRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Pouczenie: 
1. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie 

się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

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

□* nie należę (nie należymy) do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w rozumieniu 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 

□* nie należę (nie należymy) do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów; 

w związku z czym przedkładam(y) następujące dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą  (innymi Wykonawcami) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

(…) itd. 

(należy wpisać dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) 

 
* należy zaznaczyć właściwe oświadczenie przy użyciu znaku X 

 
PODPISY 

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 Specyfikacji 

Nazwa postępowania: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku 

wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

Nr postępowania: 1/22/R/WPW 

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU ZDOLNOŚCIAMI TECHNICZNYM LUB ZAWODOWYMI LUB SYTUACJĄ 

FINANSOWĄ LUB EKONOMICZNĄ, UDOSTĘPNIONYMI PRZEZ INNE PODMIOTY ZDOLNE DO WYKONANIA 

WYŻEJ PRZYWOŁANEGO ZAMÓWIENIA 

Nazwa Wykonawcy  .................................................................................................................................  

Adres Wykonawcy  ................................................................................................................................... . 

Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że dysponuję/dysponujemy: 

• kompetencjami lub uprawnieniami do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów ………………………………………………………………………....... 

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

• 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(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) 

Miejscowoś

ć 

i data 

  

 

 

 

   



 

Załącznik nr 5 do Specyfikacji  
 

Nazwa postępowania: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku 
wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 
Nr postępowania: 1/22/R/WPW 
 

 
WYKAZ ZADAŃ 

na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej, wg wymagania określonego w 
Specyfikacji 

 
WYKONAWCA OŚWIADCZA (WYKONAWCY OŚWIADCZAJĄ), ŻE: 

Wykonał (wykonali) następujące zadania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert dla niniejszego postępowania o udzielenie wyżej przywołanego zamówienia 

Lp. 
Nazwa 
zadania 
/Przedmiot/ 

 
Opis i wartość 
brutto 
wykonanych 
robót 

Data wykonania 
Odbiorca/miejsce 
wykonania 

Doświadczenie własne  
Wykonawcy/Wykonawca 
polega na wiedzy i 
doświadczeniu innych 
podmiotów** 

Rozpoczęcie 
dzień -m-c, 
rok 

zakończenie 
dzień -m-c, 
rok 

1. 

 
 
 

 

   

 
Własne/ oddane do 
dyspozycji* 
 

2. 

 
 
 

 

   

 
Własne/ oddane do 
dyspozycji* 
 

3. 

 
 
 

 

   

 
Własne/ oddane do 
dyspozycji* 

4. 

 
 
 

 

   

 
Własne/ oddane do 
dyspozycji* 
 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których 
wynikać będzie spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w niniejszej 
Specyfikacji; 
2. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, iż wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  
*- niepotrzebne skreślić 
**- do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu zdolności technicznej i zawodowej na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części 
zamówienia; 

lp. 
Nazwa(y) Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Miejscowość 
i  data 

  

 
 
 
 

 
 

  



 

Załącznik nr 6 do Specyfikacji 
 

Nazwa postępowania: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku 
wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 
Nr postępowania: 1/22/R/WPW 
 

WYKAZ OSÓB  
na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej wg wymagania określonego w 

Specyfikacji 
 

Lp Funkcja w 
projekcie 

Imię i 
nazwisko 

osoby/osób – 

Rodzaj uprawnień 
 

Przynależność do 
Izby 

tak/nie*/wskazać 
jakiej/ 

Opisać doświadczenie /na 
potwierdzenie spełniania 

warunków wymaganych w 
Specyfikacji 

Podstawa 
dysponowania

własne 
/oddane do 
dyspozycji* 

 
1. 

Kierownik 
budowy 

……………..... 
imię i 

nazwisko 

uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń 

 
 

  własne 
/oddane do 
dyspozycji* 

 
2. 

Kierownik 
robót 

instalacyjnyc
h 

……………..... 
imię i 

nazwisko 

uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 

instalacyjnymi bez 
ograniczeń, w specjalności 

instalacyjnej w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych  

 

  własne 
/oddane do 
dyspozycji* 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
UWAGA  
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać 
będzie spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej o której mowa w niniejszej Specyfikacji. 
 
Oświadczam, że wskazane w Wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane prawem uprawnienia budowlane. 
 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(Wykonawców) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Miejscowość 
i data 

 

 
 
 
 

 
 

   

 
 



 

Załącznik nr 7 do Specyfikacji 

Nazwa postępowania: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku 

wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

Nr postępowania: 1/22/R/WPW 

 

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

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

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Informacja zawierająca wstępne potwierdzenie, że Wykonawca/Wykonawcy spełnia/spełniają 
warunki udziału w postepowaniu. 
Przystępując do udziału w wyżej przywołanym postępowaniu, stosownie do treści rozdz. 12 Specyfikacji 

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 Specyfikacji 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 
(Wykonawców) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Miejscowość 
i data 

 

 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 8 do Specyfikacji 
 

Nazwa postępowania: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku 
wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 
Nr postępowania: 1/22/R/WPW 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
                    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

I. Oświadczenie Wykonawcy: 
1. Przystępując do udziału w wyżej przywołanym postępowaniu, stosownie do treści w rozdz. 13 

Specyfikacji oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.  
 

2. Oświadczam ponadto, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie rozdz. 13 Specyfikacji pkt ……………………………………………………………………………………………….. 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w rozdz. 13 Specyfikacji pkt 
1).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie rozdz. 13 pkt 2 Specyfikacji 
podjąłem następujące środki naprawcze, to jest: ……………………………………………………..............................* 
 

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, to jest: ……………………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (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 9 do Specyfikacji 

Nazwa postępowania: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku 

wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

Nr postępowania: 1/22/R/WPW 

 

WYKONAWCA: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

                    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą:  

Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków wypoczynku wraz z infrastrukturą 
techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

Oświadczam / oświadczamy* o wydaniu/o braku wydania/* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 

albo (w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji) 

załączam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

 

 

……………………., dnia……………….                     ……………………………………………………… 

                                                                                                                                           (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


