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Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z podziałem na 
zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 
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o wartości zamówienia poniżej 214 000,00 EURO. 
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1. Informacje o Zamawiającym 
Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna 
ul. Borowska 99, (50-558) Wrocław 
fax. +48 71 77 11 510  
www.aquapark.wroc.pl  
godziny pracy Sekretariatu Biura Zarządu: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 
zwana dalej Zamawiającym. 
 
2. Definicje 
 Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej SIWZ, ustala się 
następujące definicje: 
Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) – zwaną dalej Ustawą. 
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów – należy przez to rozumieć akt wykonawczy wydany na 
podstawie art. 25 ust. 2 Ustawy – tj. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”. 
Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11 Ustawy). Wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 Ustawy). 

 
3. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną dalej Ustawą, w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 214 000,00 EURO. 
W kwestiach nieuregulowanych powyższą Ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks 
cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.). 
Dniem wszczęcia niniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami art.40 ust.1 Ustawy jest dzień 
zamieszczenia przez Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na 
stronie internetowej Zamawiającego www.aquapark.wroc.pl  – to jest dzień 10.12.2020 r. 

 

4. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego 

Parku Wodnego S.A. z podziałem na zadania: 
2.  Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 

Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 
W celu należytej realizacji Zadania 1 Dostawca zobowiązuje się do dostarczania:  
a) instalacji ściennej do rozlewu piwa beczkowego (2 szt. Instalacji) oraz okresowej konserwacji 
urządzenia (co najmniej jeden raz w miesiącu) wraz z instalacją do samoobsługowej dystrybucji 
skorelowanej z systemem sprzedaży  oraz okresowej konserwacji urządzenia (co najmniej jeden raz  
w miesiącu) 
b) lodówek dedykowanych przez producenta sprzętu AGD do ekspozycji piwa w butelkach w lokalach 
gastronomicznych w stonowanej kolorystyce: 1 szt. w okresie październik-kwiecień oraz 2 szt.  
w okresie maj-wrzesień 
c) lodówek - witrynek o pojemności od 20 do 25 litrów: szt. 2 
Zamawiający dopuszcza max miesięczną opłatę za wykorzystanie sprzętu z pozycji a) w wysokości 1,00 
netto/sztukę przez cały czas obowiązywania umowy. 
Zamawiający dopuszcza max jednorazową opłatę za dostawę sprzętu z pozycji b) w wysokości 1,00 zł 
netto/sztukę przez cały czas obowiązywania umowy. 

http://www.aquapark.wroc.pl/
http://www.aquapark.wroc.pl/
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 Zamawiający dopuszcza max jednorazową opłatę za dostawę sprzętu z pozycji c) w wysokości 1,00 zł 
netto/sztukę przez cały czas obowiązywania umowy. 
 
W celu należytej realizacji Zadania 2 Dostawca zobowiązuje się do dostarczania: 
a) instalacji barowej do rozlewu piwa beczkowego (3 szt. Instalacji) oraz okresowej konserwacji 

urządzenia (co najmniej jeden raz w miesiącu) wraz z instalacją do samoobsługowej dystrybucji 
skorelowanej z systemem sprzedaży  oraz okresowej konserwacji urządzenia (co najmniej jeden 
raz w miesiącu) 

b) lodówek dedykowanych przez producenta sprzętu AGD do ekspozycji piwa w lokalach 
gastronomicznych w stonowanej kolorystyce: 1 szt. w okresie październik-kwiecień oraz 3 szt. w 
okresie maj-wrzesień 

c) szklanek 0,5 l do piwa, jeden wzór, 50 szt. 
d) leżaków drewnianych jeden wzór w stonowanej kolorystyce z marką piwa w ilości 50 szt. w okresie 

maj-wrzesień 
e) parasoli w stonowanej kolorystyce (ecru, beż) z marką piwa w ilości 6 szt. w okresie maj-wrzesień 
f) druk i naklejenie partii etykiet (4 rodzaje – wzory dostarczone przez Zamawiającego) do naklejania 

na butelkach 
Zamawiający dopuszcza max. miesięczną opłatę za wykorzystanie sprzętu z pozycji a) w wysokości 1,00 
zł netto /sztukę, przez cały czas obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza max. opłatę za 
dostawę sprzętu z pozycji b) w wysokości 1,00 zł netto / sztukę przez cały czas obowiązywania umowy. 
W celu należytej realizacji Zadania 3 dostawca zobowiązuje się do dostarczania: 
a) instalacji ściennej do rozlewu wina białego i czerwonego oraz wina typu frizzante oraz cydru  

w beczkach (4 szt. instalacji) okresowej konserwacji urządzenia (co najmniej raz w miesiącu) wraz z 
instalacją do samoobsługowej dystrybucji skorelowanej z systemem sprzedaży  oraz okresowej 
konserwacji urządzenia (co najmniej jeden raz w miesiącu) 

b) lodówek dedykowanych przez producenta sprzętu AGD do ekspozycji wina w lokalach 
gastronomicznych w stonowanej kolorystyce: 1 szt. w okresie październik-kwiecień oraz 3 szt. w 
okresie maj-wrzesień 

c) kieliszków  do wina (jeden rozmiar 250-300 ml) jeden wzór, 100 szt. 
d) kieliszków do wina prosecco, jeden wzór, 50 szt. 
Zamawiający dopuszcza max. miesięczną opłatę za wykorzystanie sprzętu z pozycji a) w wysokości 1,00 
zł netto /sztukę, przez cały czas obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza max. opłatę za 
dostawę sprzętu z pozycji b) w wysokości 1,00 zł netto / sztukę przez cały czas obowiązywania umowy. 
 

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu Asortymentowo-
Cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 1 dla zadania nr 1, załącznik nr 2 do SIWZ 
arkusz nr 2 dla zadania nr 2, załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 3 dla zadania nr 3,  

4. Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ arkusz nr 1 dla zadania nr 1, 
Załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 2 dla zadania nr 2, załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 3 dla zadania nr 3, 
jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji 
asortymentowych w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub 
większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2 do SIWZ 
arkusz nr 1 dla zadania nr 1, załączniku nr 2 do SIWZ arkusz nr 2 dla zadania nr 2, załączniku nr 2 do 
SIWZ arkusz nr 3 dla zadania nr 3, który stanowić będzie odpowiedni załącznik nr 1 do Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji 
asortymentowych. Zakres zamówienia może być  zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb 
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń  z tego 
tytułu.  

6.  Dostawy Produktów dla każdego z zadań będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia 
produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 

7. Towar dostarczany przez Wykonawcę musi być: pozbawiony wad, opatrzony w odpowiednie 
oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do 
spożycia, powinien posiadać właściwe atesty, spełniać wymogi określone w obowiązujących dla nich 
normach. 
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8. Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i biochemicznym 
obniżających jego wartość użytkową.  

9. Dostarczane produkty winny odpowiadać normom i standardom określonym w odpowiednich 
przepisach prawnych w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.). 

10.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dla każdego z zadań produkty oznaczone w pakiecie 
odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GMP, GHP i HACCP lub normy ISO 
22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych. Przedmiot 
zamówienia musi być dostarczony: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny 
od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z 
terminem ważności. 

11.  Dostawa przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań odbywać się będzie w odpowiednich 
opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie 
przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

12. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia 
znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 

13. Miejscem dostawy dla każdego z zadań jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. 
Borowskiej 99, (50-558) Wrocław 

14. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
  

          Opis Kod CPV 

Główny przedmiot Różne produkty  
spożywcze 

15800000-6   

Piwo 15961000-2 

Wina 15930000-6 

Wina stołowe 15931200-5 

 
15.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
16. Zamówienie podzielone jest na trzy części, tzn. na trzy zadania 

Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 

17.  Ofertą częściową jest oferta złożona na wykonanie jednego lub dwóch lub trzech zadań. Wykonawcy 
mogą złożyć ofertę na wykonanie jednego, wybranego  zadania  lub na całość zamówienia. 

18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 
ust. 1 pkt 7) Ustawy. 

19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
20. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje 
zamówienie. 

21. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych czynności 
związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy. 

22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
23. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 
24. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
25. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy. W tym 

celu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

26. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia 
odnoszący się do konkretnego zadania/konkretnych zadań. Oferowany przedmiot zamówienia musi 
spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, Formularzu Asortymentowo-Cenowym 
zawierającym opis przedmiotu zamówienia dla konkretnego zadania/konkretnych zadań. 
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UWAGA: Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie innych produktów równoważnych o nie gorszej jakości niż wskazane. W przypadku złożenia 
oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek 
udowodnienia ich równoważności  leży po stronie Wykonawcy. Produkty równoważne - muszą posiadać te 
same walory organoleptyczne (smak, zapach, konsystencja), oraz ten sam skład surowców użytych do produkcji  
co produkt określony przez Zamawiającego.  
  
Jeżeli Wykonawca skorzysta z takiej możliwości i zaoferuje towar lub towary równoważne,  ma obowiązek 
dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 9 - Karta towaru równoważnego i wpisać w nim skład produktu  
wskazanego przez Zamawiającego oraz skład oferowanego produktu przez Wykonawcę.   Brak karty towaru 
równoważnego przy zaoferowaniu rozwiązań równoważnych bądź nie wpisanie składów produktów 
wskazanych przez Zamawiającego i produktów oferowanych przez Wykonawcę  będzie skutkował odrzuceniem 
oferty Wykonawcy.   
  
Załącznik ten należy wypełnić dla każdego towaru równoważnego oferowanego przez Wykonawcę.  Cechy 
towaru określonego przez Zamawiającego Wykonawca również zobowiązany jest wyszczególnić na karcie 
towaru równoważnego. Na podstawie niniejszego załącznika bądź załączników Zamawiający dokona 
weryfikacji, czy oferowane przez Wykonawcę towary spełniają warunek równoważności. Jeżeli Zamawiający na 
podstawie dostarczonych wraz z ofertą załączników nr 9 stwierdzi, że choćby jeden z oferowanych przez 
Wykonawcę towarów nie będzie spełniał wymagania równoważności, oferta tegoż Wykonawcy zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
 

5. Termin wykonania zamówienia – dotyczy wszystkich zadań. 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesięce licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania 
maksymalnej wartości Umowy, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.  

2. Sukcesywne dostawy muszą następować w terminach określonych we wzorze umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 

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

– dotyczy wszystkich zadań. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o  
zamówieniu. 

2. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki 
dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne 
poziomy zdolności. 

 Zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności, jeżeli: 

a) prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny 
w procesie produkcji z uwzględnieniem zasad systemu GMP/GHP/HACCP (podstawa 
prawna: art. 59 i art. 73 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  
t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1252 ze zm.)  

oraz 
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b) posiada odpowiednie zezwolenie na obrót lub sprzedaż alkoholu (podstawa prawna ustawa 
z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t.j. Dz. U. 
2018 r., poz. 2137). 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
 

Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym 
zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego 
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

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

doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia).   

 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że - dysponuje co najmniej jednym samochodem dostawczym, dla którego 
organ sprawujący bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności 
gospodarczej, w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze wydał 
pozytywną decyzję zatwierdzającą środek transportu, potwierdzającą, że środek transportu spełnia 
wymogi przewozu towarów i produktów spożywczych, w oparciu o Ustawę z dnia 25.08.2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia, (t. j. Dz.U. 2019 r., poz. 1252); uwaga: Wykonawca dokonuje 
wpisu w Załączniku nr 7 do SIWZ – Wykaz samochodu/samochodów;   
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 (słownie: dwie) dostawy artykułów spożywczych, każda 
o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.  
W ramach przedmiotowego warunku Zamawiający uzna zarówno dostawę (umowę) obejmującą 
jednorazową dostawę artykułów spożywczych o wartości minimum 30 000,00 zł brutto, jak również 
dostawę (umowę) obejmującą sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w ramach której 
zrealizowano co najmniej jedno jednostkowe zamówienie (pojedynczą dostawę) o wartości 
minimum 30 000,00 zł brutto. (uwaga: Wykonawca dokonuje wpisu w Załączniku nr 10 do SIWZ – 
Wykaz  zrealizowanych dostaw;   
W przypadku, gdy wartości, o których mowa powyżej, będą wyrażone w walucie innej niż PLN, 
Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu 
średniego z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
Jako dowód spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić dokumenty 
potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 
Dowodami, o których mowa powyżej, mogą być:  
a. referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie dostawy bądź inne dokumenty, 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, 
b. oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać dokumentów,  o których mowa w lit a). 
 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy określone w lit a. 
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.  
 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić 
będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, 
że dostawa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, Zamawiający może zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o 
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

 

3. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia określone zostały w art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 Ustawy. 

4. Zamawiający również wyklucza z postępowania Wykonawcę, gdy zachodzą względem niego przesłanki 
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określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy. 

5. Zamawiający uzna warunek potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 Ustawy za 
spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz  odpisu z właściwego rejestru 
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 1) Ustawy. Zamawiający informuje, że uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 Ustawy 
skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 i 5 Ustawy oraz innych wymaganych dokumentów – dotyczy wszystkich zadań. 

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

1) Formularz Ofertowy – sporządzony według wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ, 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ, 

4) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

5) Formularz asortymentowo-cenowy – zestawienie produktów sporządzone według wzoru – 
załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 1 dla zadania nr 1, załącznik  nr 2 do SIWZ arkusz nr 2 dla 
zadania nr 2, Załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 3 dla zadania nr 3 

6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 

7) Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający wdrożenie zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP 
lub normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów 
spożywczych w zakładzie Wykonawcy, 

8) Wykaz samochodu/samochodów – Załącznik nr 7 do SIWZ. 

9) Oświadczenie o dysponowaniu zdolnościami technicznymi lub zawodowymi lub sytuacją 
finansową lub ekonomiczną, udostępnionymi przez inne podmioty 
(podwykonawcę/podwykonawców) zdolne do wykonania zamówienia – Załącznik nr 8 do 
SIWZ. 

10) Wykaz zrealizowanych dostaw – Załącznik nr 10 do SIWZ. 

11) Zezwolenie na obrót lub sprzedaż alkoholu (podstawa prawna ustawa z dnia 26.10.1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2137) 

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

powierzyć podwykonawcom (druk – Załącznik nr 8 do SIWZ). Brak informacji oznaczać będzie, iż 
Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. Wykonawca zobowiązuje się poinformować 
Zamawiającego o fakcie powierzenia wykonywania części Umowy podwykonawcy/-om oraz o zakresie 
powierzonych wykonawcy/-om dostaw lub usług. 

3. Wykonawca, który złoży ofertę jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od 
zamieszczenia przez Zamawiającego Informacji z sesji otwarcia ofert, która zostanie umieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego www.aquapark.wroc.pl w zakładce BIP przetargi:  

1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 369 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,  
sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy 

http://www.aquapark.wroc.pl/
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kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że istniejące między Wykonawcami 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 

2) wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

dokumenty wyszczególnione w pkt. 1-10, w tym ewentualne pełnomocnictwa oraz zbada, czy 
Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie zamierza korzystać z art. 24aa. Ust. 1. Ustawy. 

6. Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 1 ppkt 1) - 5) oraz oświadczenie wyszczególnione 
w pkt. 3 Wykonawca składa w formie oryginałów, podpisanych przez osobę 
uprawnioną/upoważnioną. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/upoważnioną. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia 
zezwolenia na obrót lub sprzedaż alkoholu w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt. 1 ppkt. 3), o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o 
których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego Wykonawca składa w formie przewidzianej 
w przepisach określonych w § 7  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia (D. U. z 2016 r. poz. 1126) to jest: 

1) 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, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy. 

2) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

11. Jeżeli Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wezwać do zawarcia umowy Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

12. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego 
w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie, udzielonego osobie/osobom 
podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym 
zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 
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13. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana wówczas Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oświadczeń, 
oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

17. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

18. 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. 

19. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5. 

19. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, tj: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 

20. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
pkt. 1 odpowiednio ppkt 2) i 3). 

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

22. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(5)pkt(1)
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techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

23. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie jak w pkt. 1 
ppkt 2) i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. 

24. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument, o którym 
mowa w pkt 1 ppkt 6) SIWZ  (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.) składa każdy z 
nich.  

25. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 23 Ustawy (pkt 3 powyżej) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

26. W przypadku oferty składanej przez spółkę cywilną Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
występującego jako spółka cywilna przedłożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób 
reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji wspólników, 
Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego 
umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę cywilną. 

 
8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów – dotyczy wszystkich zadań. 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują: 
1) pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, na adres: 
Wrocławski Park Wodny S.A. Sekretariat Biura Zarządu ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław, lub 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@aquapark.wroc.pl   
za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7 SIWZ (również w 
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy,) których składanie 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca. 

2) faksem na numer: 071 77 11 510, 

 za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7 SIWZ (również w 
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy,) których składanie 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście 
lub za pośrednictwem posłańca. 

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych (telefonicznych lub elektronicznych) 
informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem 
jest: Pan Kornel Kempiński adres email: kornel.kempinski@aquapark.wroc.pl  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

mailto:sekretariat@aquapark.wroc.pl
mailto:kornel.kempinski@aquapark.wroc.pl
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treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie 
wyjaśnień treści SIWZ. 

 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której zamieszczona jest 
SIWZ. 

 8. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 

 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. 

 10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu 
ofert. 

 
9. Wadium – dotyczy wszystkich zadań. 
1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości:  
Zadanie nr 1 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),  
Zadanie nr 2 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 
Zadanie nr 3 – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione 

przez jednego, kilku z nich lub wszystkich Wykonawców (w każdej dopuszczalnej formie) pod warunkiem, że 
łączna kwota wadium odpowiadać będzie wymaganej w SIWZ kwocie. W takim przypadku należy podać w 
imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone. 

3.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie 
wadium Zamawiający sprawdzi wewnętrzną procedurą. 

4.Forma wadium. 
a.Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a)pieniądzu; 
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c)gwarancjach bankowych;  
d)gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz.U. z 2007 Nr 42 , poz. 275 ). 
b.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona 

zgodnie z obowiązującym polskim prawem, powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze 
pisemne żądanie i winna zawierać następujące elementy: 

a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c)kwotę gwarancji, 
d)termin ważności gwarancji, 
e)obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia działań lub zaniechań Wykonawcy, opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, 
f)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 
g)Pisemne żądanie Zamawiającego zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca: 
i.odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
ii.nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane) lub 
iii.zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
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iv.w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw i wynikał to z przyczyn leżących po jego 
stronie. 

c. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego 
w każdej z możliwych form. 

5. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego ( art. 45 

ust. 7 Ustawy): 52 1020 5226 0000 6502 0444 1788  
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Ustawę formach (oryginał), wystawione na 

Zamawiającego należy wraz z Ofertą przesłać na adres Zamawiającego, wskazany w SIWZ (Zamawiający 
prosi, aby nie wpinać trwale oryginału dokumentu wadialnego do Oferty). 

6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne 
tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed terminem składnia ofert. 

7. Zwrot wadium. W szczególności Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na 
wniosek wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zastosowanie ma 
art. 46 ust. 4 Ustawy. 

8. Żądanie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców. Zamawiający żąda ponownego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku 
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy). 

9. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1.Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  
b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wymagano zabezpieczenia); 
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 
2.oraz w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Wykonawca z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył świadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,pełnomocnictw, lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
 
 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dotyczy wszystkich zadań. 
1. Informacje ogólne 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 147 
Ustawy). 

 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zgodnie z art. 148 Ustawy: 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

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

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

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

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

a) w dziale księgowości czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 
Wrocławskiego Parku Wodnego  S.A. ul. Borowska 99;  Wrocław  lub 

b) przesłane na adres: Wrocławski Park Wodny S.A. ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław. 
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 
94 ust. 2 Ustawy. 

7) Do zmian formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy. 
 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zgodnie z art. 151 Ustawy: Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 
11. Termin związania ofertą – dotyczy wszystkich zadań. 

1. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 30 dni. 

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

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

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

 
12. Opis sposobu przygotowania oferty –dotyczy wszystkich zadań. 

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

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

3. Wykonawca (lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne) jest uprawniony do 
złożenia jednej oferty. 

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

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

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

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

8. Złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a 
jeżeli własnoręczny podpis jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku 
stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby podpisującej/osób podpisujących ofertę.  

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę /osoby 
podpisującą/podpisujące ofertę. 

10. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub 
potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione lub 
osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 
opatrzyć napisem “ZMIANA”. 

12. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, 
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć 
napisem “WYCOFANIE”. 

13. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny w komputerze, na 
maszynie do pisania albo ręcznie długopisem.  

14. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Składanie oferty odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca. 

15. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane 
i  złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

16. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego. Na kopercie należy podać: 

a) nazwę i adres Zamawiającego (Wrocławski Park Wodny S.A. Sekretariat Biura Zarządu ul. Borowska 
99  50-558 Wrocław), 

b) nazwę zamówienia (Oferta na: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego 
Parku Wodnego S.A. z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach, 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach, 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach - 
ZP/10/20/PN/WPW, wskazane jest również podanie numeru sprawy),  

c) klauzulę „Nie otwierać przed: 18.12.2020, godz. 14:00” (podać datę i godzinę otwarcia ofert), 

d) nazwę i dokładny adres Wykonawcy. 

20. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

21. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
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przedsiębiorstwa” lub spięte/zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 

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

 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – dotyczy wszystkich zadań. 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w 
SIWZ, należy złożyć w terminie do 18 grudnia 2020 r. do godziny 13.00 w siedzibie Zamawiającego, 
którą jest Wrocławski Park Wodny S.A. Sekretariat Biura Zarządu ul. Borowska 99 (50-558) Wrocław, 
czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego, którą jest Wrocławski Park 
Wodny S.A. sala konferencyjna ul. Borowska 99  (50-558) Wrocław. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach 
i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 Ustawy.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda 
informacje zawarte w art. 86 ust. 4 Ustawy.  

3. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.aquapark.wroc.pl w zakładce BIP przetargi informacje dotyczące: 

 - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
14. Opis sposobu obliczenia ceny –dotyczy wszystkich zadań. 
1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w  ofercie jest ceną ryczałtowo-ilościową. Cena 

ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty oraz wszystkie składniki związane z 
wykonaniem zamówienia a także warunki stawiane przez Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są 
do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi 
czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia. Ceny 
jednostkowe produktów ustalone przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 1 dla zadania nr 1, Załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 2 dla 
zadania nr 2, Załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 3 dla Zadania nr 3  nie podlegają zmianie i obejmować 
mają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawca podaje cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem 
oferty, a także podaje ceny jednostkowe produktów w Formularzu asortymentowo-cenowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 1 dla zadania nr 1, Załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 2 dla 
zadania nr 2, Załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 3 dla Zadania nr 3,  z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3. 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. 

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z zawartej umowy odbywać się będą 
wyłącznie w PLN. 

 

http://www.aquapark.wroc.pl/
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15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a także odrzucenia oferty – dotyczy każdego z zadań. 

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za 
realizację zamówienia. Jedynym kryterium oceny ofert dla każdego z Zadań określonych w pkt 4 niniejszej 
SIWZ jest cena. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę 
za realizację zamówienia. 

 
 a) Sposób dokonywania oceny nastąpi wg wzoru:  

PUNKTACJA (dla poszczególnego zadania) = (Cn : Cb) x 100, 
gdzie:  
Cn – cena najniższa,  
Cb – cena badana, 
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę brutto. 
 

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

c) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. (według zasady, 
że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. 
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie). 

3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

4. Tryb postępowania w zakresie oceny oferty pod względem rażąco niskiej ceny określają postanowienia 
art. 90 ust. 1, 1a, 2 i 3 Ustawy. 

5. Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z Ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy, na przedłużenie terminu 
związania ofertą, 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający 
żądał wniesienia wadium, 

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 
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11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w SIWZ, z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z  treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia. 

3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również 
o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu 
zawarcia umowy. 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
 

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

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

a) Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi, mająca wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, zmiana: przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679 ze zm.), 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215), Strony przy ustalaniu maksymalnej 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz ceny za zrealizowaną po zmianie przepisów dostawę 
uwzględnią zmienioną regulację prawną; nie dotyczy to ceny za dostawy zrealizowane przed zmianą 
przepisów prawa, 

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

c) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności: 
 
i. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe 

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

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

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

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

 
d) Zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25 a. ust. 3 Ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, 

e) gdy zmiany będą leżały w interesie publicznym. 
2. Przewidziane powyżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.  
3. Nie są zakazane zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 

ust. 1 e. Ustawy oraz w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6) Ustawy - gdy łączna wartość 
zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest 
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na 
usługi lub dostawy. 

4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust. 1 i 3 Ustawy 
stanowiących, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z 
uwzględnieniem art. 144.  

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do 
kontaktów między Stronami. 

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

 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.  

3. Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, przysługuje 
odwołanie. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

 
19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertą częściową jest oferta złożona na 
wykonanie jednego lub dwóch lub trzech zadań (części). Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie 
dowolnej liczby zadań lub na całość zamówienia. 

20. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 
1 pkt 7  Ustawy. 

22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
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odpowiadać oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

23. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego. 

1. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@aquapark.wroc.pl  

2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.aquapark.wroc.pl  

 
24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 
25. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
26. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

27. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

28. Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące art. 29 ust. 4 Ustawy. 
Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z zastosowaniem wymagań, dotyczących art. 29 ust. 
4 Ustawy. 

29. Informacja dotycząca procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy. 
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy. W tym celu 
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

30. Zastrzeżenie informacji o charakterze poufnym 
Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby 
informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte/zszyte oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie 
traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. 
III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
 
 

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, 
że:  

mailto:sekretariat@aquapark.wroc.pl
http://www.aquapark.wroc.pl/
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• administratorem danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna ul. Borowska 99, 
(50-558) Wrocław fax. +48 71 77 11 510 www.aquapark.wroc.pl  

• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na str. 1 niniejszej SIWZ 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej Ustawą;   

• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcę jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• Wykonawcy przysługuje: 

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

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• Wykonawcy nie przysługuje: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

*** Wyjaśnienie ogólne: w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym 
do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

1. Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy 
to w szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 
pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
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zamieszczone w informacji z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

2. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to 
w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. 
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

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

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 
24. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 

 
Nr 1   -   Formularz ofertowy, 
Nr 2 -     Formularz Asortymentowo-Cenowy dla zadania nr 1, 2, 3 
Nr 3   -   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
Nr 4   -   Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 
Nr 5   -   Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  Ustawy; 
Nr 6  -    Wzór umowy, 
Nr 7   -   Wykaz sprzętu /samochodów, 
Nr 8  -    Oświadczenie o poleganiu i dysponowaniu zdolnościami technicznymi lub zawodowymi lub sytuacją     

ekonomiczną lub finansową udostępnionymi przez inne podmioty 
(podwykonawcę/podwykonawców). 

Nr 9 – Karta towaru równoważnego 
Nr 10 - Wykaz zrealizowanych dostaw 
Nr 11 - Zezwolenie na obrót lub sprzedaż alkoholu (podstawa prawna ustawa z dnia 26.10.1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2137) 
 
 

Wrocław, 09 grudnia 2020 r. 
 

Zatwierdzam, 
 
Kierownik Zamawiającego 
 
(-) Grzegorz Kaliszczak Prezes Zarządu  (-) Paweł Rańda Członek Zarządu 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/10/20/PN/WPW 
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.  
z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
pod nazwą: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.  
z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 
 
 
  
 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
WROCŁAWSKI PARK WODNY S.A. 
UL. BOROWSKA 99 
50–558 WROCŁAW 

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

 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
    

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

   

   

   

   

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

publiczne – Pełnomocnik/: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu; Nr faksu  

Adres e-mail  

  

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. Zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy i nie 

wnoszę (wnosimy) w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty podpiszę 
(podpiszemy) umowę z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2.  Cena całkowita mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 
Dla zadania nr 1 ** 

……………………..…………PLN brutto z podatkiem VAT 

http://www.aquapark.wroc.pl/
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(Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
 

Dla zadania nr 2 ** 
…………………………………PLN brutto z podatkiem VAT 
(Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

Dla zadania nr 3 ** 
…………………………………PLN brutto z podatkiem VAT 
(Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
 

3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ 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. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzę (powierzymy) podwykonawcom:** 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

7. Wraz z ofertą składam (składamy) dokumenty wymienione w Dziale 7 pkt  1. ppkt 1) - 10) SIWZ.  
8. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia * 

9. Składając niniejszą ofertę oświadczam (oświadczamy), że będę (będziemy) polegać / nie będziemy polegać* 
na zasobach innych podmiotów określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie 
zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, które są udostępnione 
przez: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     /należy wymienić nazwy i adresy podmiotów/ 
 
10. Składając niniejszą ofertę oświadczam (oświadczamy), że jesteśmy / nie jesteśmy * zaliczani do mikro lub 
małych lub średnich przedsiębiorstw **** 
 
11. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru mojej (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 (informujemy) 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: ** 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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12. 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 publicznego 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 SIWZ) 
**** wyjaśnienie: nie złożenie oświadczenia Wykonawcy zawartego w pkt 10 nie spowoduje odrzucenia oferty, 
gdyż konieczność jego złożenia nie wynika wprost z przepisów Ustawy. Oświadczenie Wykonawcy ma posłużyć 
Zamawiającemu do dokonania wpisu, który jest wymagany w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia i w Protokole 
z postępowania. 
***** 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). 
 
 
 
 
 

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) 

Miejscowoś
ć i data 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/10/20/PN/WPW 
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.  
z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 
1. Informacja zawierająca wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca/Wykonawcy spełnia/spełniają warunki 

udziału w postepowaniu. 
Przystępując do udziału w wyżej przywołanym postępowaniu, stosownie do treści art. 25a ust. 1 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego określone przez Zamawiającego. 
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości zdrowotnej żywności 
i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzględnieniem zasad systemu GMP/GHP/HACCP – 
zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

 
2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 

3. Oświadczenie dotyczące podanych wyżej Informacji 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 
błąd przy składaniu oświadczeń. 

lp. 
Nazwa(y) 
Wykonawcy
(ów) 

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

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/10/20/PN/WPW 
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z 
podziałem na zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 
I. Oświadczenie Wykonawcy: 
1. Przystępując do udziału w wyżej przywołanym postępowaniu, stosownie do treści art. 25a ust. 1 pkt 1 

Ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: 

1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy. 
2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy. 
 

2. Oświadczam ponadto, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. Ustawy. 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 Ustawy).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy podjąłem 
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………….* 
 

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

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

PODPIS(Y) 

lp. 
Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

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

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/10/20/PN/WPW  
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.  
z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 
USTAWY 

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

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

2. należę (należymy) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów, co następujący wykonawca(y), który/którzy złożył/złożyli odrębną ofertę w postępowaniu:  

1) ..................................................................................................................................................................... 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) itd. 

(nazwa wykonawcy/wykonawców wchodzącego/wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej, 
który/którzy złożył/złożyli odrębną ofertę) 

w związku z czym przedkładam(y) następujące dokumenty bądź informacje potwierdzające, że istniejące 
miedzy wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) itd.  

(należy wpisać dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) 

 

* niepotrzebne oświadczenie skreślić 
 
PODPISY 

lp. 
Nazwa(y) 
Wykonawcy(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 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/10/20/PN/WPW 
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.  
z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr ____ / 2020 

zawarta w dniu ___ / ___ / 2020 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Wrocławskim Parkiem Wodnym S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-558), ul. Borowska 99, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000222251, NIP: 899-252-20-58, o kapitale zakładowym w 
kwocie 94.692.853,00 zł zł w całości wniesionym, którą reprezentuje: 

……………………………………………………………………….., 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

________________ zamieszkałą/-ym w _____________ (__-___), przy ul. ________________, prowadzącą/-ym 
działalność gospodarczą pod firmą ________________ w ______________(__-____), przy ul. 
________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 
________________, REGON: ________________, PESEL: ________________,  

 

________________ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ____________ (__-____), ul. 
________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy ______________, Wydział __________, pod nr KRS _________, wysokość kapitału zakładowego 
______________ zł, NIP: ______________, REGON: _____________, reprezentowaną przez: 

________________ - ________________, 
________________ - ________________, 

zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

zwane dalej „Stroną”, lub łącznie „Stronami”. 

Niniejsza Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, któremu 
Zamawiający nadał znak: ZP/10/20/PN/WPW 

§ 1 Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego następujących produktów spożywczych (dalej „Produkty”): 

-  określonych w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym Formularz Asortymentowo-Cenowy 
Wykonawcy, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

2. Szczegółowa specyfikacja produktów wraz z wykazem ilościowym zawarta jest w Załączniku nr 1  do 
Umowy.  
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3. Podana ilość Produktów wymienionych w Załączniku nr 1 jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający 
zamierza nabyć w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być  zmniejszony, 
odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń  z tego tytułu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o fakcie powierzenia wykonywania części 
Umowy podwykonawcy/-om oraz o zakresie powierzonych wykonawcy/-om dostaw.  

§ 2 Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy, oraz że posiada w tym zakresie stosowną wiedzę i 
doświadczenie. Wykonawca gwarantuje odpowiedni potencjał organizacyjny i przygotowanie osób 
wykonujących zamówienie oraz zapewnia logistyczne możliwości dostarczenia wymaganej ilości 
Produktów zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, 

b) wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SIWZ oraz 
postanowieniami niniejszej umowy.  

c) posiada wdrożony system HACCP oraz zasady GMP i GHP lub normy ISO 22000:2005 o zakresie 
certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym Formularz 
Asortymentowo-Cenowy Wykonawcy lub produkty równoważne. Pod pojęciem produktu 
równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie niższych parametrach jakościowych, posiadające 
te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja, estetyka) oraz zawierające w 
swoim składzie co najmniej te same surowce (i w takich samych proporcjach) użyte do produkcji, co 
artykuły określone przez Zamawiającego,  

b) dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, 

c)  Produkty powinny posiadać odpowiednie walory smakowe, zapachowe i sensoryczne dla danego 
produktu, 

d) Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i biochemicznym 
obniżających jego wartość użytkową. 

e) dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie                                    
z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi,  

f) dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania 
jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach,  
posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia nie 
później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu 

 g) w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, 
które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w 
sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu, 

h) artykuły spożywcze posiadające wady wymienić na artykuły wolne od wad i dostarczyć niezwłocznie od 
momentu zgłoszenia, na własny koszt, najpóźniej w tym samym dniu do godziny 12:00,  

i) dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, 
w sposób zapobiegającym obniżeniu ich jakości i przydatności do spożycia, a także utracie walorów 
smakowych i odżywczych. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony środkiem transportu 
przystosowanym do przewozu tego typu towaru.  

 

j) realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do 
przewozu artykułów spożywczych,  w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości, 
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zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z  dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jednolity Dz.U. 
z 2019r. poz. 1252),  

k) zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH 
odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były  zgodnie z zasadami 
„dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej 
kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu),  

l) Realizacja zamówienia następować będzie według faktycznych potrzeb zamawiającego, na podstawie 
zamówień częściowych. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe drogą elektroniczną z 
minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem. Dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia 
odbywać się będą do godziny 10:00 w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia towaru w dniu następnym do godziny 
14:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji 
asortymentowych. Zakres zamówienia może być  zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb 
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń  z tego 
tytułu. 

ł) Wykonawca powinien zapewnić, że oferowane produkty będą posiadać atesty i/lub certyfikaty 
higieniczno - sanitarne oraz będą świeże (z ważnym terminem przydatności do spożycia), tj. w 
szczególności w momencie dostawy minimum: minimum 30 dni dla piwa butelkowego i piwa 
beczkowego (zadanie nr 1), minimum 30 dni dla piwa kraftowego butelkowego i piwa kraftowego 
beczkowego (zadanie nr 2) oraz 180 dni dla wina (zadanie nr 3)  

m) dostarczać podany w tabeli asortyment siedem dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do  godziny 10:00, 

również w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy lub w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji, 

w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, mailowo 

najpóźniej do godz. 20:00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzu ofertowo – 

cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 

n) wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w 
jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na  koszt dostawcy wkalkulowany w 
cenę dostarczanych produktów.  

3. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia produktów nieświeżych, uszkodzonych, niekompletnych 
oraz ze zbyt krótkim terminem przydatności do spożycia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić produkty wolne od wad i/lub w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego na 
koszt własny, w terminie nie dłuższym niż do godziny 12:00 w dniu dostawy.   

4. Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie, a w przypadku 
dostawy produktu równoważnego, Zamawiający wymaga, aby opakowanie tego produktu zawierało 
wszystkie informacje umożliwiające identyfikację spełnienia wskazanych wymagań minimalnych 
(parametrów) dla danego produktu (gramatura, zawartość procentowa poszczególnych składników, 
wydajność z opakowania, wartość odżywcza itp.) wskazanych w ofercie. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte i nie 
ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej 
wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż do 
godziny 12.00 w dniu dostawy.  

6. Jakość organoleptyczna  produktów, której nie można ocenić przy przyjęciu towaru, sprawdzana jest 
przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, surowiec zostanie zwrócony dostawcy, a fakt 
ten zostanie odnotowany w formularzu reklamacyjnym.   

7. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania środków spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub 
przekroczonym terminie przydatności do spożycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w 
formularzu reklamacyjnym. Potrójna odmowa przyjęcia towaru przez Zamawiającego skutkować 
będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.    

8. Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa dostawy zostanie 
udokumentowana notatką służbową. Powyższe incydenty sumują się z opisanymi w pkt. 8-10. 
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Trzykrotne powtórzenie opisanych incydentów skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy 
Wykonawcy. 

§ 3 Okres obowiązywania Umowy 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnej 

wartości Umowy, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. W przypadku upływu terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wcześniejszego wypłacenia 
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadającego maksymalnej wartości Umowy, Umowa wygasa. W 
przypadku wygaśnięcia Umowy z powodu upływu czasu, na jaki została zawarta, a nie wykorzystania 
pełnej kwoty wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia różnicy pomiędzy kwotą 
wskazaną w Umowie, a kwotą wynagrodzenia odpowiadającą rzeczywiście zrealizowanym dostawom. 

§ 4 Warunki realizacji Umowy 
1. Dostawa Produktów realizowana będzie sukcesywnie w zakresie i ilościach każdorazowo określanych 

przez Zamawiającego w zamówieniu („Zamówienie”), w którym Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i 
ilość zamawianych Produktów.  

2. Miejscem dostawy jest wskazane w Zamówieniu pomieszczenie magazynowe lub rampa w budynku 
Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. Borowskiej 99 we Wrocławiu. 

3. Produkty spożywcze powinny posiadać aktualne terminy przydatności do spożycia i powinny być 
dostarczone Zamawiającemu przed upływem połowy terminu ich przydatności do spożycia. Opakowania 
dostarczanych przez Wykonawcę Produktów muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności 
do spożycia.  

4. Ustala się następujące warunki składania Zamówień przez Zamawiającego oraz realizacji dostaw przez 
Wykonawcę dla produktów określonych w § 1 pkt 1:  

a) Wykonawca uwzględni telefoniczne uzgodnienia dotyczące szczegółów organizacyjnych wykonania 
dostawy, dokonane przy składaniu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, 

5. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia uznawany jest za przyjęcie Zamówienia do realizacji. 

6. Dostarczane Produkty muszą posiadać atesty, świadectwa jakości lub deklaracje zgodności wystawione 
przez producenta w przypadku, gdy takie atesty, świadectwa lub deklaracje są dostępne dla danych 
Produktów. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć dokumenty 
potwierdzające spełnienie powyższych wymagań. 

7. Za wszelkie wady Produktów oraz szkody powstałe podczas transportu, odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca.  

8. Wykonawca gwarantuje trwałość Produktów w terminach przydatności do spożycia. 

§ 5 Odbiór Produktów 
1. Odbiór zamówionych Produktów następować będzie w miejscu dostawy na podstawie Zamówienia i  

dostarczonego przez Wykonawcę Dowodu Dostawy,  zawierającego: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, 

b) rodzaj dostarczonego asortymentu w kolejności zgodnej z kolejnością pozycji w Zamówieniach 
Zamawiającego, 

c) ilość jednostek, 

d) cenę jednostkową netto, 

e) cenę łączną dostawy brutto. 

2. Osoba upoważniona przez Zamawiającego dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego Zamówienia w 
obecności upoważnionego pracownika Wykonawcy potwierdzając pisemnie ilość dostarczonych 
Produktów w Dowodzie Dostawy: 

a) ze strony Zamawiającego odbioru ilościowego i jakościowego Zamówień na podstawie Dowodu Dostawy 
dokona pracownik - magazynier odpowiedzialny za produkty spożywcze. 



 

 32 

b) ze strony Wykonawcy uprawniony do przekazania dostawy na podstawie Dowodu Dostawy jest 
kierowca samochodu, chyba że Wykonawca wyznaczy inną osobę, o czym poinformuje Zamawiającego 
podczas przyjmowania zamówienia dnia poprzedniego. 

3. W przypadku niezgodności ilościowej lub jakościowej Zamówienia z formularzem Zamówienia 
(stwierdzenia wad dostarczonych Produktów) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru całości lub 
części Zamówienia. Zamawiający wystawia dokument różnic, który jest podstawą do wystawienia 
dokumentu korygującego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymiany Produktów na świeże, 
wolne od wad i/lub uzupełnienia braków ilościowych Zamówienia stwierdzonych przy dostawie.  

4. Przez wadę dostarczonych Produktów rozumie się w szczególności Produkty o niewłaściwej jakości 
zdrowotnej, handlowej, jakąkolwiek niezgodność artykułów z opisem zawartym w umowie, czy Produkt 
dostarczony Zamawiającemu po upływie połowy terminu ich przydatności do spożycia wbrew § 4 ust. 4. 

5. Za datę dostawy Zamówienia uznaje się datę odbioru Zamówienia wskazaną w Dowodzie Dostawy 
podpisanym przez osobę wskazaną w ust. 2 lit. a)., o ile Zamawiający nie odmówił odbioru całości lub 
części zamówienia.  

6. Niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca dokona wymiany Produktów 
na świeże, wolne od wad i/lub uzupełni zgłoszone przez Zamawiającego braki ilościowe Zamówienia. 
Wymiana Produktów i/lub uzupełnienie ilości powinny nastąpić tego samego dnia, do 4 godzin od chwili 
wadliwej lub niepełnej dostawy.  

7. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, 
przy czym postępowanie reklamacyjne nie ma wpływu na obowiązek Wykonawcy, o którym mowa w 
ust. 6. 

§ 6 Zakupy interwencyjne 
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych Produktów  lub nie dokona wymiany 

Produktów na świeże, wolne od wad i/lub nie uzupełni zgłoszonych przez Zamawiającego braków 
ilościowych Zamówienia w określonym w Umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z 
prawidłowym funkcjonowaniem Zamawiającego – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie 
lub nieprawidłowo zrealizowanej dostawy. 

2. W przypadku zakupu interwencyjnego zalicza się dokonany zakup na poczet produktów objętych 
przedmiotem Umowy oraz cenę zakupu na poczet wartości Umowy.  

3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy 
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w Umowie. 

§ 7 Wynagrodzenie oraz zasady płatności 
1. Maksymalna wartość przedmiotu Umowy określona na podstawie Formularza ofertowego Wykonawcy 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz Formularza asortymentowo-cenowego 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy wynosi:  

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

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

przy czym w związku z tym, że zgodnie z § 1 ust. 3 Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do 
niewyczerpania całości przedmiotu Umowy, całkowita wartość przedmiotu Umowy może ulec 
odpowiednio zmniejszeniu.  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadać będzie wartości faktycznie zrealizowanych, 
niewadliwych dostaw i nie może przekraczać kwoty/kwot wskazanej/-ych w ust. 1. Wartość 
zrealizowanych dostaw wylicza się na podstawie ilości dostarczonych Produktów według cen 
jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1, powiększonych o należny podatek VAT. 
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3. W cenach jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1 składających się na całkowitą wartość 
przedmiotu Umowy zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu Umowy do siedziby 
Zamawiającego, w szczególności koszty transportu, opakowania, czynności związanych z 
przygotowaniem dostawy i rozładunkiem, opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego czy 
ewentualne upusty. 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałe ceny jednostkowe Produktów spożywczych ustalone 
między stronami w postępowaniu przetargowym i utrwalone w Ofercie Wykonawcy przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy. Jednakże w ramach promocji Wykonawca może udzielać 
Zamawiającemu rabatów i nie wymaga to zmiany niniejszej umowy.  

5. Strony ustalają, że rozliczenie za zrealizowane dostawy odbywać się będzie po dokonaniu przez 
Zamawiającego ostatecznego odbioru ilościowo-jakościowego wg zasad określonych w § 5 niniejszej 
umowy, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego Dowodu Dostawy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury zbiorcze, nie częściej niż jeden raz na dwa tygodnie. 
Faktury zbiorcze obejmować będą wszystkie dostawy zrealizowane w okresach dwutygodniowych lub 
dłuższych objętych daną fakturą, z zachowaniem zasady, że dostawa zrealizowana w danym miesiącu 
kalendarzowym musi zostać zafakturowana nie później, niż do 15 dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego. 

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowane dostawy przelewem 
bankowym, na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Wykonawca, wystawiając fakturę VAT, jest zobowiązany zachować kolejność pozycji na 
fakturze zgodnie z kolejnością pozycji w zamówieniu Zamawiającego i Dowodzie Dostawy. 

8. Jeśli należność naliczona na fakturze Wykonawcy przewyższy cenę wskazaną w ust. 1 lub ceny 
jednostkowe wskazane w Załączniku nr 1, Zamawiający odeśle fakturę bez księgowania i akceptacji, a 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć fakturę na prawidłową kwotę.  

9. Za datę płatności faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z tej oraz innych zawartych między 
Stronami umów/zleceń, w szczególności należności wynikających z kar umownych. 

11. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 1, 
Wykonawca ma prawo żądać odsetek w wysokości równej odsetkom ustawowym za każdy dzień 
opóźnienia. 

12. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 

13. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do dokonania na rzecz osób trzecich przelewu wierzytelności związanych z realizacją 
dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

§ 8 Kary umowne 
1. Zamawiającemu od Wykonawcy przysługują kary umowne w następujących sytuacjach:  

a) za nie dotrzymanie terminów dostaw, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt m umowy – 10 % wartości netto 
zamówionej dostawy za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do terminów dostaw wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 
m, 

b) za dostarczenie Produktów wadliwych bądź niepełnowartościowych – 30 % wartości netto zamówionej 
dostawy, której częścią był Produkt wadliwy z zastrzeżeniem, że o wadliwości dostawy rozstrzyga jednostronnie 
Zamawiający. 

c) w związku z odstąpieniem od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
– 10% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 

2. Kary umowne podlegają zapłacie w terminie do 30 dni od otrzymania odpowiedniego dokumentu 
księgowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia przysługujących jemu  kar umownych z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 9 Wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy 
1. Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

2. Wypowiedzenie/odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

§ 10 Zmiany Umowy 

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

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

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

i. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do 
wykonania umowy lub jej części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,  

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

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

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

 
c) Zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25 a. ust. 3 Ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, 

d) gdy zmiany będą leżały w interesie publicznym. 
 
2. Przewidziane powyżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.  
 
3. Nie są zakazane zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 

ust. 1 e. Ustawy oraz w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6) Ustawy - gdy łączna wartość zmian 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. 

4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust. 1 i 3 Ustawy 
stanowiących, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie oraz że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem 
art. 144.  

 
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do 
kontaktów między Stronami. 
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6. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 11 Dane kontaktowe 
1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego –…………..…………………………………………………………….. e-mail: 
………………………………………………………………………………………..telefon ………………… 

b) ze strony Wykonawcy – …………………………………………………………………………………………… 
e-mail……………………………………………………………………………………………….telefon_______________ 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich zmianach 
osób upoważnionych do bieżących kontaktów lub ich danych teleadresowych pod rygorem uznania 
doręczenia korespondencji za skuteczne.  

3. W przypadku zmiany osób wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zmiana taka następować 
będzie w drodze obustronnego pisemnego powiadomienia na adresy siedzib Stron, bez konieczności 
podpisywania aneksu do Umowy.  

§ 12 Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nie uregulowanych Umową, zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

2. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji Umowy, które nie zostały rozwiązane w drodze 
polubownej, rozstrzygać będą sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę 
Zamawiającego.  

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności zobowiązania finansowe, mogą być 
przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą obu stron. 

4. Integralną część Umowy stanowią: 

a) Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy, 

b) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Wykonawcy, 

c) Załącznik nr 3 – informacja RODO 

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

Zamawiający________________________________ Wykonawca________________________________ 
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Załącznik nr 3 do umowy 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  

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), Wrocławski Park Wodny S.A. informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
(50-558) przy ul. Borowskiej 99. 

2. Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu przeprowadzenia postępowań na podstawie ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom 
uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata Administrator przechowuje dane przez cały czas 
trwania umowy.  

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa UODO, gdy uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o 
zamówienie publiczne. Nie podanie danych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w postępowaniu. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

Potwierdzam, że w dniu zawarcia umowy  zapoznałem się z treścią powyższej informacji. 

 

 

……………………………………………….. 

        Podpis Wykonawcy 

 

 
 
 
 



 

 37 

 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ  
 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/10/20/PN/WPW 
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.  
z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 
 

WYKAZ SPRZĘTU (SAMOCHODU)  
 

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

Nazwa samochodu  Rok produkcji  Decyzja zatwierdzenia środka 
transportu  

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

 
Oświadczam, że ww. pojazd/y posiadają  pozytywną decyzję  potwierdzającą, że środek transportu spełnia 
wymogi przewozu towarów i produktów spożywczych (w oparciu o Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1252  art. 59 i 73, ze zm.); 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 

 

 

 

 

   



 

 38 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/10/20/PN/WPW 
 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.  
z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 
 

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

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

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

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

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

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

lp. 
Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów
) 

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

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ  
 

.....................................................  
     (pieczęć wykonawcy) 

 
KARTA TOWARU RÓWNOWAŻNEGO 

Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/10/20/PN/WPW 

Niniejszy załącznik należy wypełnić dla każdego towaru równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, zgodnie 
z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującymi w tym zakresie. 

Oferowany przeze mnie towar równoważny znajduje się w przedmiocie zamówienia: 

 
CZĘŚĆ nr …… dostawy napojów alkoholowych dla 
Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. 

Dane towaru wskazanego 
przez Zamawiającego  w 

specyfikacji 
 istotnych warunków 

zamówienia* 

(skład produktu) 

Dane towaru oferowanego 
przez Wykonawcę jako 
towar równoważny** 

(skład produktu) 

Nazwa towaru, nr poz. formularza ofertowo - cenowego:   

   

   

   

 

* - Wykonawca podaje, skład surowcowy użyty do produkcji towaru określonego przez Zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który ma być zastąpiony przez towar równoważny.  

** - Wykonawca podaje, skład surowcowy użyty do produkcji towaru określonego przez Zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który ma być zastąpiony przez towar równoważny.  Dane te 

będą służyły Zamawiającemu do weryfikacji, czy towar oferowany przez Wykonawcę jako towar 

równoważny spełnia przesłanki równoważności. 

 

 

 

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

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

miejscowość i data 
 czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ  

Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/10/20/PN/WPW 

 
Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.  
z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach 
Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. 
Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW 

 
ZAMAWIAJĄCY: WROCŁAWSKI PARK WODNY S.A., ul. Borowska nr 99, 50-558 Wrocław. 
 
WYKONAWCA: 

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

   

   

 
WYKONAWCA OŚWIADCZA (WYKONAWCY OŚWIADCZAJĄ), ŻE: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje co najmniej 2 (słownie: dwie) dostawy artykułów spożywczych, każda o wartości minimum 
20 000,00 zł brutto.  

W ramach przedmiotowego warunku Zamawiający uzna zarówno dostawę (umowę) obejmującą jednorazową 
dostawę artykułów spożywczych o wartości minimum 30 000,00 zł brutto, jak również dostawę (umowę) 
obejmującą sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w ramach której zrealizowano co najmniej jedno 
jednostkowe zamówienie (pojedynczą dostawę) o wartości minimum 30 000,00 zł brutto.  

W przypadku, gdy wartości, o których mowa powyżej, będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający 
przeliczy te wartości na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego z dnia, w 
którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Lp. 
Nazwa, opis, rodzaj  
wykonanych dostaw 

Miejsce 
wykonania 

Wartość  

Data wykonania Odbiorca 
(nazwa, 

adres, nr 
telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa(y) 
Wykonawcy 
(ów) 

Doświadczenie własne 
Wykonawcy/Wykona
wca 
polega na wiedzy i 
doświadczeniu innych 
podmiotów 

Rozpocz
ęcie 

m-c, rok 

zakończ
enie m-
c, rok 

1. 
 
 

 
 

    

 
 
 
 
 
 

 

Własne/ oddane do 
dyspozycji* 
 
 
 

2. 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

 

Własne/ oddane do 
dyspozycji* 
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3. 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

 

Własne/ oddane do 
dyspozycji* 
 
 
 

         

 
UWAGA  

1) W przypadku, gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 

2) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a. ust. 1 Ustawy, 

zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć do powyższego wykazu dowody na okoliczność, iż będzie dysponował 

tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązania tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający 

ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna 

lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

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

 

Do powyższego wykazu dołączamy następujące dowody (referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty) na 

potwierdzenie, że ww. dostawy zostały wykonane należycie: 

 

1) 

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

 

2) 

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

 

3) 

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

 
*)  niewłaściwe skreślić 
 
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 
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