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OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 
 
 

Nazwa postępowania: 
 
 
 
 

Wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na terenach podległych spółce 
Wrocławski Park Wodny S. A. 

 
 
 

Nr referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego ZP/12/20/O/WPW 
 
 
 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie ogłoszenia o zamówieniu na usługi 
społeczne na podstawie art. 138o, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 

1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, 22 grudnia 2020 r. 
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1. Informacje o Zamawiającym 
 

Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna (zwana dalej też: WPW S.A.) 
ul. Borowska 99  (50-558) Wrocław 
fax. +48 71 77 11 510  strona internetowa www.aquapark.wroc.pl 
godziny pracy Sekretariatu Biura Zarządu: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, 
zwana dalej Zamawiającym. 
 
2. Definicje 

 
Na potrzeby niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zwanego dalej Ogłoszeniem, 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 ze zm.) – zwaną dalej Ustawą lub ustawą Pzp. 
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (D.U. z 2018 r., poz. 2191). 
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 zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów – należy przez to rozumieć 
akt wykonawczy wydany na podstawie art. 25 ust. 2 Ustawy – tj. rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii  z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). 
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 na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: Ustawą, w trybie 
Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (art. 138o, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 
określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 Ustawy), zwanego dalej Ogłoszeniem lub Ogłoszeniem o zamówieniu.  
Zamawiający stosuje przepisy Ustawy wyłącznie w zakresie uregulowanym treścią niniejszego Ogłoszenia. 
W kwestiach nieuregulowanych powyższą Ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 
Dniem wszczęcia niniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami art.40 ust.1 Ustawy jest dzień 
zamieszczenia przez Zamawiającego Ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego 
www.aquapark.wroc.pl  w zakładce BIP przetargi – to jest dzień 22 grudnia 2020 r. 

 

4. Przedmiot zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na 
terenach podległych spółce Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który 
stanowi odpowiednio załącznik nr 2 do Ogłoszenia, zwanym dalej OPZ. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości roboczogodzin 
pracowników ochrony. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony lub 

http://www.aquapark.wroc.pl/
http://www.aquapark.wroc.pl/
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powiększony o nie więcej niż 20 % w stosunku do maksymalnej ilości roboczogodzin przewidzianych w OPZ 
oraz w Formularzu cenowym w tabeli zestawienia kosztów (stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia). W 
wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub 
zwiększeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanej usługi. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje 
prawo roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia. 

3. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia 
znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia, zwanej dalej Umową. 

4. Miejscem wykonania usługi jest obiekt należący do spółki WPW S.A. przy ul. Borowskiej 99, (50-558) 
Wrocław, zwany dalej Obiektem. 

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79710000-4 Usługi 
ochroniarskie, 79715000-9 Usługi patrolowe, 79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy usług 

polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia całości lub części usług objętych zakresem przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom. Wykonawca musi samodzielnie zrealizować zamówienie. Zamawiający 
dopuszcza możliwość, w trakcie realizacji zamówienia, powierzenia podwykonawcy czynności, ale wyłącznie 
w sytuacjach skrajnych, podyktowanych siłą wyższą i czynnikami obiektywnymi, nie zawinionymi ze strony 
Wykonawcy, przy czym powierzenie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 
12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
13. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
14. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. 

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w Ogłoszeniu i w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. 

 
5. Termin wykonania zamówienia.  
1. Termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania 

maksymalnej wartości Umowy, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.  
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie także w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz 

w godzinach nocnych – zgodnie z zapisami we wzorze umowy. 

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania związane z ubieganiem 
się o zamówienie, określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu. 

1) Za Wykonawcę niespełniającego wymogów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
uznany zostanie Wykonawca: 

a) który jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. o którym mowa w art . 165a, art. 181-188, art . 189a, art. 218 -221, art. 228-230a, art.  250a, art. 258 lub  art. 
270-309  ustawy z dnia  6 czerwca  1997 r. -  Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.), dalej  „Kodeks 
karny", lub art . 46  lub art. 48 ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 poz.11 33), 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny, 

c. skarbowe, 

d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2012 r. poz. 769), 

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
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lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. a), 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca  
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

d) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji, że spełnia wymogi udziału w niniejszym postępowaniu, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

e) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

f) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

g) który brał udział w przygotowaniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu niniejszego postępowania, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż poprzez nierozpatrywanie oferty 
Wykonawcy, 

h) który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
Wykonawcami w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, 

i) będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na 
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 poz.358), 

j) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania oferty złożonej przez Wykonawcę niespełniającego 
wymogów udziału w niniejszym postępowaniu. 

3) Uznanie za niespełnienie wymogów udziału w niniejszym postępowaniu następuje: 

a) w przypadkach, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) lit. a) lit a.-c. i pkt 1. ppkt 1) lit. a) lit b., gdy osoba, o której 
mowa w tych postanowieniach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1. pkt 1) lit. a) lit.a.-c., 
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 
przestanek niespełnienia wymogów udziału w niniejszym postępowaniu, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres, 

b) w przypadkach, o których mowa: 

a. w pkt 1. ppkt 1) lit . d) i pkt 1 ppkt 1) lit. a) lit.d., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1. ppkt 1 lit. a) lit.d., 

b. w pkt 1. ppkt 1 lit. c), 

 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z przestanek niespełnienia wymogów udziału w niniejszym postępowaniu, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres, lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z przesłanek 
niespełnienia wymogów udziału w niniejszym postępowaniu stała się ostateczna, 

c} w przypadkach, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) lit.f) i pkt 1 ppkt 1) lit h), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego przesłanką niespełnienia wymogów udziału w niniejszym postępowaniu, 

d} w przypadku, o którym mowa w pkt 1.ppkt 1) lit. i), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) w przypadku, o którym mowa w pkt 1. ppkt 1) lit. j), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania 
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się o zamówienia publiczne. 

4) Wykonawca, który zostanie uznany za niespełniającego wymogi niniejszego ogłoszenia, o których mowa w 
pkt 1. ppkt 1) lit. a) i pkt 1. ppkt 1) lit. b) oraz pkt 1. ppkt 1) lit.d)-h), może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 
lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy . Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

5) Wykonawca zostanie uznany za spełniającego wymogi niniejszego ogłoszenia, jeżeli Zamawiający, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 4. 

6) W przypadkach, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) lit g), przed uznaniem Wykonawcy za niespełniającego 
wymogi niniejszego udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość 
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie 
zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania sposób zapewnienia konkurencji. 

7) Ocena spełniania w/w wymogów dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i 
dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 7 niniejszego ogłoszenia zgodnie z formułą “spelnia - nie 
spełnia". Z treści ww. oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww . wymogi Wykonawca 
spełnia. 

 

2. Zamawiający określił wymagania związane z ubieganiem się o zamówienie 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. 

Warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą: 

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

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

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

Ponadto, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję 
wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodną z Ustawą o ochronie osób i mienia z 
dn. 22 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 838.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
usług ochrony osób i mienia. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający 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 Ogłoszenia. 

Ponadto, Zamawiający uzna spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że posiada: 

-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997r. 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 838) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie 
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obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność 
gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, na kwotę nie niższą niż 200 000,00 euro (słownie: 
dwieście tysięcy 00/100 euro), aktualny na dzień składania oferty, wraz z dowodem opłacenia składki. W 
przypadku złożenia polisy, w której wysokość ubezpieczenia Wykonawcy wyrażona będzie w walucie 
innej niż euro, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na 
euro według kursu średniego, wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania Ogłoszenia o 
zamówieniu. 

 
-aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, 
odroczenia, wstrzymania wykonania decyzji organu lub rozłożenia zaległych płatności na raty. 
 

-aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
3) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, 
potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia).  

Zamawiający żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 
Ponadto, Zamawiający uzna spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia), jeżeli Wykonawca wykaże, że 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę 
ochroniarską, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł netto. 
 
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę 
mającą w swoim zakresie usługi ochroniarskie na obiekcie użyteczności publicznej. 
Przez obiekt użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 
w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 
budynek biurowy lub socjalny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (T.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.) 
 
Jako dowód spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, 
że usługi wykazane w lit a-b powyżej zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 
Dowodami, o których mowa powyżej, mogą być:  
a. referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego 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 powyżej. 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego przedmiot zamówienia określony w 
lit a-b powyżej został wcześniej wykonany, 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 referencji, poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać 
będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może 
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zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać 
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 
 
c) Ponadto, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
to jest z branży ochroniarskiej - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia i posiada uprawnienia pracownika ochrony. 

3. Ponadto Zamawiający uzna warunek udziału w postepowaniu za spełniony jeżeli Wykonawca 
przedstawi oświadczenie Wykonawcy, iż nie otwarto wobec niego likwidacji, nie ogłoszono upadłości 
oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie została mu cofnięta koncesja na prowadzenie działalności w 
zakresie usług ochrony osób i mienia. 
 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
wymagań związanych z ubieganiem się o zamówienie oraz innych wymaganych dokumentów. 

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

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

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z ubieganiem się o zamówienie - Załącznik nr 
3 do Ogłoszenia, 

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

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

5) Formularz cenowy Załącznik nr 5 do Ogłoszenia, 

6) Dokumenty, których Zamawiający żąda na potwierdzenie spełniania sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej oraz warunku zdolności technicznej lub zawodowej (Wykaz usług Załącznik nr 6 do 
Ogłoszenia i Wykaz osób Załącznik nr 7 do Ogłoszenia), 

7) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

8) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu 
Skarbowego, zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (ocenie podlegają 
dokumenty wyszczególnione w pkt. 1 ppkt 1)-8), w tym ewentualne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa.  

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

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań 
związanych z ubieganiem się o zamówienie lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający jednorazowo wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby nie podlegałaby rozpatrzeniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

5. 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. 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w 
oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie, udzielonego osobie podpisującej/osobom 
podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika 
wprost z dokumentu rejestrowego. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
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niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.  

8. Postanowienia niniejszego Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9. 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. 

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

11. 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. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
13. 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. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
drogą elektroniczną na adres: biuro@aquapark.wroc.pl  za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w pkt 7 Ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania), 
dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
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 Robert Kalbarczyk  robert.kalbarczyk@aquapark.wroc.pl  

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

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

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści 
na stronie internetowej na której udostępnione jest Ogłoszenie. 

9. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści 
niniejszego Ogłoszenia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejsze Ogłoszenie oraz zamieści ją 
na stronie internetowej, na której udostępnione jest Ogłoszenie.  

mailto:biuro@aquapark.wroc.pl
mailto:robert.kalbarczyk@aquapark.wroc.pl
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10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść 
Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano Ogłoszenie, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. 

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

 
9. Wadium. 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a Ustawy 

Pzp w wysokości 10000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł). 
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 Ogłoszeniu kwocie. W takim 
przypadku należy podać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania  wadium jest wnoszone. 

3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana. 
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 
iv. w odpowiedzi na wezwanie Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw i wynika 

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 Ogłoszeniu (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. 
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 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, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

świadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub 
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. 
1. Informacje ogólne. 
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, najpóźniej w 

dniu podpisania umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2) 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. 
1) Zgodnie z art. 148 Ustawy zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego:   52 1020 5226 0000 6502 0444 1788  
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
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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. 

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. 

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

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 Ogłoszeniu. 
6. Załączniki do oferty: oświadczenia i dokumenty wskazane w Ogłoszeniu sporządzone przez Wykonawcę, 

winny zawierać informacje i dane wymagane przez Zamawiającego i powinny być sporządzone zgodnie z 
zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do Ogłoszenia). 

7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki: oświadczenia i dokumenty wskazane w Ogłoszeniu, 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 



 

 12 

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 z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) 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: nazwę i 
adres Zamawiającego Wrocławski Park Wodny S.A. Sekretariat Biura Zarządu ul. Borowska 99  (50-558) 
Wrocław nazwę zamówienia (Oferta na: ………………………………………………………………………………….; wskazane 
jest również podanie numeru sprawy), klauzulę „Nie otwierać przed: …………………………………………” (podać 
datę i godzinę otwarcia ofert), a także nazwę i dokładny adres Wykonawcy. 

 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w 
Ogłoszeniu, należy złożyć w terminie do 30.12.2020 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 
30.12.2020 r. o godz. 13:20 w siedzibie Zamawiającego, którą jest Wrocławski Park Wodny S.A. sala 
konferencyjna ul. Borowska 99  (50-558) Wrocław.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w 
terminie.  

3. 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. 
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 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 usług ustalone przez Wykonawcę w 
Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia, nie podlegają zmianie i obejmować mają 
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Ogłoszeniu. 

2. Wykonawca podaje cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, a 
także podaje ceny jednostkowe usług w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia, 
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. 

 

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) zostaną złożone przez Wykonawców spełniających wymagania związane z ubieganiem się o zamówienie; 
b) zostaną rozpatrywane przez Zamawiającego.  

 
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma łącznie największą 

łączną liczbę punktów w kryteriach: cena, doświadczenie i nadzór. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma 
Wykonawca, którego oferta otrzyma największą ilość punktów w poszczególnych kryteriach. 

1) Kryteria oceny i ich waga: 

a) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 

Wartość punktowa kryterium ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min : C n) x 100 pkt x 60 % 

gdzie:  

C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert rozpatrywanych. 

C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty. 

 
b) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium doświadczenie: 
Punktacja w kryterium doświadczenie, wyliczana będzie w następujący sposób: 
Wartość punktowa kryterium doświadczenie wyliczana będzie według wzoru: (Dn : D max) x 100 pkt x 30 
% 
gdzie: 
D n – łączna suma punktów w ocenianej ofercie. 
D max – najwyższa suma punktów uzyskana w rozpatrywanych ofertach, 
W zakresie doświadczenia będą brane pod uwagę punkty sumowane dla poszczególnych pracowników. 
Wykonawca powinien oddelegować od minimum trzech do maksimum pięciu pracowników ochrony. 
Łączna suma punków zebranych przez wszystkich pracowników wyliczana jest według wzoru: D = (PO + 
PW) 
gdzie: 
D – ilość pkt w kryterium doświadczenie 
PO – Łączna liczba punktów za wszystkich pracowników ochrony oddelegowanych przez Wykonawcę. 
Punktacja każdego z pracowników wyliczana jest na podstawie tabeli atrybutów doświadczenia.  
Brak spełnienia warunku oznacza brak punktu. 
 

  

Doświadczenie zawodowe 
pracownika ochrony pkt 

Zatrudnienie u 
WYKONAWCY pkt 

Umowa z 
ZAMAWIAJĄCYM 
zawarta na cały 
okres trwania 

zamówienia pkt 

Wzrost pkt 
RAZEM 

pkt 

powyżej 
1 roku 

powyżej 
2 lat 

powyżej 
3 lat 

powyżej 
1 roku 

powyżej 
2 lat 

powyżej 
3 lat 

powyżej 
175cm 

powyżej 
185cm 

  

Pracownik 1 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

Pracownik 2 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

Pracownik 3 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

Pracownik 4 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

Pracownik 5 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

       Łączna liczba punktów PO   

 
Łączna maksymalna liczba pkt za wszystkich pracowników ochrony oddelegowanych przez Wykonawcę 

wynosi 100. 
PW – Łączna liczba punktów doświadczenia Wykonawcy.  
Brak spełnienia warunku oznacza brak punktu. 
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WARUNEK ZAKRES PUNKTY 

doświadczenie na rynku w zakresie usług ochrony osób i mienia 

powyżej 2 lat 1 

powyżej 5 lat 3 

powyżej 10 lat 5 

ilość obiektów ochrony fizycznej 

powyżej 5 1 

powyżej 10 3 

powyżej 20 5 

ilość pracowników ochrony zatrudnionych 

powyżej 20 1 

powyżej 50 3 

powyżej 100 5 

doświadczenie w ochronie obiektów wielkogabarytowych 5 

doświadczenie w ochronie obiektów rekreacyjno-sportowych 5 

Łączna liczba punktów PW   

Łączna maksymalna liczba pkt wynosi 25. 
 
c) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium nadzór: 

Wartość punktowa kryterium nadzór wyliczana będzie według wzoru: (N n : N max) x 100 pkt x 10 % 
gdzie:  
N n – łączna liczba punktów za nadzór ocenianej oferty. 
N max – najwyższa liczba punktów za nadzór spośród ofert nieodrzuconych. 
 
Nadzór N – Waga kryterium 10% 
Brak spełnienia warunku oznacza brak punktu. 

WARUNEK ZAKRES PUNKTY 

Gotowość koordynatora ochrony 
(kwalifikowany pracownik ochrony) 

tylko w tygodniu bez weekendów  5 

wszystkie dni w miesiącu łącznie z weekendami 10 

Kontrola realizacji zamówienia 

raz w tygodniu 5 

dwa razy w tygodniu 10 

trzy razy w tygodniu 15 

Łączna liczba punktów N   

Łączna maksymalna liczba pkt wynosi 25. 
 
Ocenę końcową oferty stanowi suma (S) punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione 

powyżej:  
S = C (oferowana cena) + D (doświadczenie) + N (nadzór)  
Gdzie  
S- suma punktów stanowiąca ocenę końcową. C – punkty otrzymane w kryterium cena. D – punkty 

otrzymane w kryterium doświadczenie. N - punkty otrzymane w kryterium nadzór. Oferta może otrzymać 
maksymalnie 100 pkt. 

 
 2) Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się tę, która uzyska największą ilość punktów. 
 3) 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 
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obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

4. Zamawiający nie rozpatruje oferty, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia, 

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

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

4) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełniania wymagań związanych z ubieganiem się 
o zamówienie, 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

6) 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, 

7) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż 30 dni, 

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

9) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

10) 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 Ogłoszeniu, z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści Ogłoszenia 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. 
 
Zakres i warunki dokonania zmiany postanowień umowy określają jednoznaczne postanowienia umowne 
zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 

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

udzielenie zamówienia. 
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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, nie 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. 

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

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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć ofertę na wykonanie 
całości zamówienia. 

 
20. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług 

zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy usług 
polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.  

 
22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
23. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego. 

1. Adres poczty elektronicznej: biuro@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. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
26. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

27. 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 

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

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

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

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

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na str. 1 niniejszym Ogłoszeniu 
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 
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osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

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

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

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

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

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

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

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

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

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

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

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

3. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał.  Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 
29. Wykaz załączników do niniejszego Ogłoszenia. 
 
Nr 1   -   Formularz ofertowy, 
Nr 2 -     Opis przedmiotu zamówienia, 
Nr 3   -   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań związanych z ubieganiem się o zamówienie, 
Nr 4  -    Wzór umowy,  
Nr 5   -   Formularz cenowy - wykaz cen, 
Nr 6  -    Oświadczenie o poleganiu i dysponowaniu zdolnościami technicznymi lub zawodowymi lub sytuacją 

ekonomiczną lub finansową udostępnionymi przez inne podmioty (podwykonawcę/podwykonawców), 
Nr 7 –    Wykaz usług, 
Nr 8 –   Wykaz osób posiadających uprawnienia. 
 
 
Wrocław, 22 grudnia 2020 r. 
 
 
Kierownik Zamawiającego  

 
 

 (-) Grzegorz Kaliszczak – Prezes Zarządu  (-) Paweł Rańda – Członek Zarządu 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
 

Nazwa postępowania: Wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na terenach 
podległych spółce Wrocławski Park Wodny S. A. 
 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/12/20/O/WPW  

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
pod nazwą: Wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na terenach podległych 
spółce Wrocławski Park Wodny S. A. 
 
 
  

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 z Ogłoszeniem oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich 

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

2. Składamy ofertę zgodnie z następującymi kryteriami: 
a) Cena całkowita mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

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

b) Wykazujemy następujące doświadczenie: 
 
a. Doświadczenie zawodowe pracownika: 
 

http://www.aquapark.wroc.pl/
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Doświadczenie zawodowe 
pracownika ochrony pkt 

Zatrudnienie u 
WYKONAWCY pkt 

Umowa z 
ZAMAWIAJĄCYM 
zawarta na cały 
okres trwania 

zamówienia pkt 

Wzrost pkt 
RAZEM 

pkt 

powyżej 
1 roku 

powyżej 
2 lat 

powyżej 
3 lat 

powyżej 
1 roku 

powyżej 
2 lat 

powyżej 
3 lat 

powyżej 
175cm 

powyżej 
185cm 

  

Pracownik 1 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

Pracownik 2 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

Pracownik 3 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

Pracownik 4 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

Pracownik 5 1 2 5 1 2 5 5 2 5   

       Łączna liczba punktów PO   

 
Wypełnić kolumnę RAZEM pkt oraz wiersz Łączna liczba punktów PO 

 
b. Doświadczenie Wykonawcy: 
 

WARUNEK ZAKRES PUNKTY 

doświadczenie na rynku w zakresie usług ochrony osób i mienia 

powyżej 2 lat 1 

powyżej 5 lat 3 

powyżej 10 lat 5 

ilość obiektów ochrony fizycznej 

powyżej 5 1 

powyżej 10 3 

powyżej 20 5 

ilość pracowników ochrony zatrudnionych 

powyżej 20 1 

powyżej 50 3 

powyżej 100 5 

doświadczenie w ochronie obiektów wielkogabarytowych 5 

doświadczenie w ochronie obiektów rekreacyjno-sportowych 5 

Łączna liczba punktów DW   

 
Wypełnić kolumnę PUNKTY oraz wiersz Łączna liczba punktów DW 

 
c) Oferujemy nadzór: 

 

WARUNEK ZAKRES PUNKTY 

Gotowość koordynatora ochrony 
(kwalifikowany pracownik ochrony) 

wszystkie dni w miesiącu łącznie z weekendami 10 

tylko w tygodniu bez weekendów 5 

Kontrola realizacji zamówienia 

raz w tygodniu 5 

dwa razy w tygodniu 10 

trzy razy w tygodniu 15 

Łączna liczba punktów N   

 
Wypełnić kolumnę PUNKTY oraz wiersz Łączna liczba punktów N 
 

3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w Ogłoszeniu i we 
wzorze umowy. 
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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. Oświadczam(y), że nie dopuszczamy powierzenia całości lub części usług objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. 

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

zamówienia * 
8. Składając niniejszą ofertę oświadczam/oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy * zaliczani do mikro lub 

małych lub średnich przedsiębiorstw **** 
9. Oświadczam(y), że wypełniłem/wypełniliśmy 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 Ogłoszenia) 
**** 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) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
dla przedmiotu zamówienia pod nazwą: 

Wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na terenach podległych spółce 
Wrocławski Park Wodny S. A. 

 
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 ze zm.), zwaną dalej: Ustawą, w trybie Ogłoszenia o zamówieniu na 
usługi społeczne na podstawie art. 138o, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 
138g ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej Ogłoszeniem. 
 
1. Informacje ogólne 
1. Podmiot zamawiający: Wrocławski Park Wodny S.A., ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław, zwany dalej 

Zamawiającym lub WPW S.A. lub Aquaparkiem lub Stroną.  
2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług na rzecz Zamawiającego z zakresu fizycznej ochrony osób i 

mienia spółki Wrocławski Park Wodny S.A. na obiektach i terenach podległych spółce zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia. 

3. Wykaz obszarów i obiektów: 
a) Obiekt Aquaparku usytuowany przy ul. Borowskiej 99 wraz z przynależnymi strefami Administracji, 

Technologicznymi, Rekreacji, Basenów Sportowych, Saunarium i Wellnes, Fitness oraz Gastronomii; 
b) Tereny parkingów Aquaparku usytuowanych przy ul. Borowskiej oraz przy ul. Petrusewicza; 
c) Tereny rekreacji zewnętrzne w obrębie ogrodzonej strefy Aquaparku;  
d) Obszar zewnętrzny wzdłuż ogrodzenia oraz fasad budynków wraz z terenem przed obiektem od strony 

ul. Borowskiej, a także rampy logistycznej od strony ul. Petrusewicza; 
4. Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
2. Warunki zamówienia 
1. Wykonawca powinien oddelegować od minimum trzech do maksimum pięciu pracowników ochrony i 

zobowiązuje się do zapewnienia pracowników do pracy na podległych obszarach i obiektach 
Zamawiającego w następującym przedziale czasowym: 

a)  

Okres Liczba pracowników 
Dni tygodnia 

poniedziałek-piątek sobota-niedziela 

Poza sezonem 
Pracownik 1 od 12:00 do 23:00 od 08:00 do 15:00 

Pracownik 2 x od 15:00 do 23:00 

Sezon ferii zimowych 
Pracownik 1 od 08:00 do 17:00 od 08:00 do 18:00 

Pracownik 2 od 15:00 do 23:00 od 13:00 do 23:00 

Sezon wakacji letnich 
lipiec - sierpień 

Pracownik 1 od 08:00 do 15:00 od 08:00 do 15:00 

Pracownik 2 od 15:00 do 23:00 od 15:00 do 23:00 

Pracownik 3 od 11:00 do 19:00 od 09:00 do 21:00 

b) W wybrane dni świąteczne oraz wydarzenia specjalne według wskazań przedstawiciela Zamawiającego 
zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem gwarantującym realizację. 

2. Usługi ochrony wykonywane będą przez Niekwalifikowanych Pracowników Ochrony, którzy zostaną 
przeszkoleni na stanowiskach przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Pracownicy Wykonawcy nie mogą posiadać orzeczenia o  niepełnosprawności. Wykonawca zobowiązany 
jest skierować do pracy osoby w pełni sprawne zarówno fizycznie jak i psychicznie, a w dniu 
wykonywania obowiązków w kondycji fizycznej (dobry stan zdrowia, brak wpływu substancji 
odurzających) gwarantującej właściwe wypełnienie obowiązków służbowych. Preferowane osoby o 
posturze ciała: wzrost min. 175 cm. 

4. W wypadkach nieobecności swoich pracowników usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej 
Wykonawca zapewnia obecność innych przeszkolonych przez Zamawiającego pracowników.  
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5. Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie przez Wykonawcę podległych obszarów i obiektów w 
formie i miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. Pracownicy wykonywać będą zadania według założeń Instrukcji Ochrony Obiektu sporządzonej przez 
przedstawiciela Zamawiającego oraz zapisów umowy. 

7. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, nie może powierzyć innemu 
podwykonawcy wykonywania zadań objętych zamówieniem. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość, w trakcie realizacji zamówienia, powierzenia podwykonawcy 
czynności, ale wyłącznie w sytuacjach skrajnych, podyktowanych siłą wyższą i czynnikami obiektywnymi, 
nie zawinionymi ze strony Wykonawcy przy czym powierzenie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

9. Za działania podwykonawców, w ramach zakresu niniejszego zamówienia, Wykonawca odpowiada jak 
za działania własne. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy 
naruszającego zasady wykonywania umowy lub właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z 22 
sierpnia 1997r, o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2005r, nr 145, poz. 1221 ze zm.). W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zapewnić innego pracownika na miejsce odsuniętego lub 
niedopuszczonego. 

11. Strony zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa 
obiektów i osób chronionych w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 

12. Za wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
miesięczne przelewem na podstawie comiesięcznych faktur VAT wraz z załącznikami, w terminie 14 dni 
roboczych od daty przedłożenia faktury, na konto Wykonawcy zgodnie z jego wskazaniem. Za każdy 
dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 
ustawowych. 

13. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany, bez zastrzeżeń, przez przedstawicieli 
Stron, comiesięczny protokół realizacji usług ochrony, przygotowany przez Wykonawcę, zawierający 
informację o liczbie pracowników Wykonawcy realizujących umowę wraz z liczbą godzin pracy 
pracowników Wykonawcy w danym miesiącu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu fakturę za dany miesiąc najpóźniej w 
terminie do 10 dnia miesiąca następnego. 

15. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej świadczonych usług, strony 
zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT i w wyniku tego podatek w 
zmienionej wysokości zostanie naliczony do ceny netto wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem i w 
konsekwencji tego strony dokonają stosownej zmiany wysokości wynagrodzenia brutto. 

 
3. Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający udostępni na czas pełnienia obowiązków pracownikom Wykonawcy: 
a) Bezprzewodowe środki łączności w postaci telefonu komórkowego oraz  radiostacji o przydzielonej 

częstotliwości przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wchodzącej w skład systemu łączności 
bezprzewodowej wykorzystywanego na obiektach Zamawiającego.  

b) System napadowy wzywający Grupę Interwencyjną. 
c) Szafki ubraniowe na terenie obiektu. 
2. Zamawiający ma zapewnić pracownikom Wykonawcy wykonującym zadania na obiektach 

Zamawiającego szkolenie z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy zapotrzebowania co do ilości godzin, czasu 

wykonania oraz ilości pracowników z możliwie najdłuższym czasowo wyprzedzeniem gwarantującym 
realizacje.  

 
4. Obowiązki Wykonawcy 
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ochrony zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami 

umowy. 
2. Wykonawca powinien oddelegować od minimum trzech do maksimum pięciu pracowników ochrony. 
3. Wykonawca przydzieli do realizacji zadań pracowników ochrony odpowiednio przeszkolonych i 

wyposażonych zgodnie z obowiązującymi przepisami w jednolite ubranie pracowników ochrony 
odpowiednie do prowadzenia działań w warunkach zmiennych temperatur (kurtka, spodnie, jasno 
niebieska koszula, buty czarne z wyłączeniem wizytowych oraz taktycznych) z logotypami Wykonawcy. 
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4. Wykonawca musi zapewnić uczestnictwo pracowników ochrony w szkoleniach i zebraniach 
organizacyjnych organizowanych przez Zamawiającego oraz czynny udział  ćwiczeniach próbnej 
Ewakuacji Obiektu. 

5. Pracownicy Ochrony Wykonawcy mają obowiązek przyjąć do stosowania Instrukcję Bezpieczeństwa 
Pożarowego, Regulamin Obiektu oraz Instrukcję Ochrony Obiektu oraz podpisać Oświadczenia, Zgody i 
inne dokumenty wymagane prawem lub wewnętrznymi przepisami Zamawiającego. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającego, iż pracownicy przez niego delegowani do 
pełnienia obowiązków posiadają podstawową wiedzę o przysługujących im prawach i obowiązkach 
wynikającymi z przepisów o ochronie osób i mienia.  

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest dopilnowanie, aby pracownicy ochrony stawiali się do pracy w godzinach 
określonych przez Zamawiającego,  

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób, które będą wykonywać zadania wraz z kopiami ich 
uprawnień poświadczonymi za zgodność z oryginałem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego do 25 dnia każdego 
miesiąca grafik pracowników ochrony pełniących służbę na następny miesiąc. 

10. Wykonawca z wyprzedzeniem będzie informował przedstawiciela Wykonawcy o zmianie osoby 
sprawującej ochronę.  

11. Wykonawca powinien wskazać koordynatora usług ochrony (szefa ochrony), do którego będzie należało 
w szczególności kontrolowanie pracowników ochrony, nie rzadziej niż raz w tygodniu, co zostanie 
odnotowane w księdze raportów dziennych. Do obowiązków koordynatora będzie należała również 
współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie całokształtu działań związanych z 
wykonaniem umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych informacji 
mających wpływ na realizację zamówienia oraz niezwłocznego udzielania odpowiedzi, w formie 
pisemnej, na zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną uwagi dotyczące realizacji 
przedmiotu usługi. 

13. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone przez 
pracowników ochrony Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez pracowników 
ochrony Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 

14. Odpowiedzialność za szkody w mieniu ustala się na podstawie protokołu z postępowania wyjaśniającego 
oraz protokołu uzgodnień ustalającego wysokość odszkodowania sporządzonego przez Strony. 

 
5. Dokumentacja, którą przedkłada Wykonawca 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  
2. Aktualna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodna z Ustawą o ochronie osób i 

mienia z dn. 22 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.) na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.  

3. Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę minimum 200 000 euro, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 
1997r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 
2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy 
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

4. Oświadczenie Wykonawcy, iż nie otwarto wobec niego likwidacji, nie ogłoszono upadłości oraz iż w ciągu 
ostatnich trzech lat nie została mu cofnięta koncesja na prowadzenie działalności w zakresie usług 
ochrony osób i mienia. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, 
odroczenia, wstrzymania wykonania decyzji organu lub rozłożenia zaległych płatności na raty. 

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 
6. Dodatkowe informacje 
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1. Wskazane czynności przy wykonywaniu zamówienia:  
a) Kontrola ruchu osobowego, w tym: 
• wykonywanie czynności zawartych w art. 36.1.1, art.36.1.2, art. 36.1.3, art.36.1.4 zgodnie z zapisami 

Ustawy o Ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1432 z poźn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań 
pracowników ochrony; 

• uniemożliwienie wstępu osobom, które nie wykupiły biletu lub nie posiadają prawa wstępu na 
podstawie innych form dostępu do usług Aquaparku (Benefit, OKSystem, MultiSport, Okolicznościowych 
Kart Wstępu Aquaparku, Kart WOŚP itp.); 

• uniemożliwienie wstępu osobom, które nie mają odpowiedniego upoważnienia lub przepustki 
pracowniczej systemu SKD na teren Obiektu;  

• uniemożliwienie opuszczenia obiektu klientom bez uiszczenia opłaty; 
• prowadzenie stałej obserwacji typując osoby mogące stwarzać zagrożenie, reagowanie oraz 

przekazywanie informacji na ten temat Operatorowi Monitoringu; 
• interweniowanie oraz informowanie przełożonych w przypadkach łamania zasad bezpieczeństwa, 

przeciwpożarowych oraz regulaminów obowiązujących na terenie Obiektu; 
• udzielanie wsparcia pracownikom kas/recepcji oraz reagowanie zgodnie z przepisami oraz procedurami 

na incydenty spowodowane przez przybyłych, przebywających gości oraz pracowników WPW S.A.; 
• prowadzenie stałej obserwacji kas oraz reagowanie na sygnały pracowników WPW S.A. o łamaniu 

regulaminów oraz o innych zachowaniach klientów przemawiających za niewpuszczeniem ich na teren 
obiektu bądź usunięciem ich z terenu obiektu; 

• pomoc pracownikom działu SOK w kontrolowaniu ruchu przy kasach w celu sprawnego rozładowania 
zatorów i kolejek, w tym pomoc osobom poruszającym się na wózkach dla niepełnosprawnych oraz 
prowadzących wózki dziecięce w celu sprawnego przejścia przez linię kas; 

• obserwacja osób z uwzględnieniem przedmiotów i bagaży będących w ich posiadaniu, których wielkość 
i kształt wzbudzałby podejrzenie, iż mogą to być środki niebezpieczne lub wybuchowe.  

• zwracania uwagi i sprawdzania zgodnie z procedurami wszelkich przedmiotów pozostawionych w 
obiektach. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia środków niebezpiecznych, postępowania według 
instrukcji w tym zakresie. 

• kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w tym eskorta klientów do Punktu medycznego oraz towarzyszenie podczas badania 
alkomatem oraz/lub informowanie klientów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 
o konieczności opuszczenia Obiektu; 

b) Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Obiektu: 
• znajomość procedur oraz regulaminów wewnętrznych; 
• ujmowanie osób naruszających przepisy prawne i zakłócających porządek publiczny oraz przekazanie ich 

Policji; 
• wykonywanie poleceń służbowych Specjalisty ds. Bezpieczeństwa, Operatora Monitoringu oraz 

pozostałych osób upoważnionych przez Zamawiającego; 
• kontrola i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, w tym znajomość Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego, Instrukcji Ewakuacji, podejmowanie interwencji w przypadku pożaru lub podejrzenia 
pożaru, przeprowadzanie ewakuacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ewakuacji, informowanie 
przełożonych o dostrzeżonych nieprawidłowościach; 

• ochrona przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem i aktami wandalizmu na terenie 
ochranianego obiektu;  

c) Ujmowanie sprawcy/sprawców przestępstwa lub wykroczenia, w tym: 
• pracownik ma obowiązek ujmować osoby popełniające przestępstwo, wykroczenia lub w bezpośredni 

sposób stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych, a także chronionego mienia; 
• oddanie sprawcy/sprawców w ręce Policji; 
d) Fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia w tym: 
• niedopuszczenie do miejsca osób postronnych i odizolowanie miejsca; 
• udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie Ratownika Medycznego; 
• poinformowanie o zdarzeniu przełożonych i ustalenie bezpośrednich świadków zdarzenia;  
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed zatarciem dowodów pozostawionych przez sprawców i 

powiadomienie Policji. 
e) Zachowanie tajemnicy służbowej: 
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• pracownik ochrony ma obowiązek zachowania tajemnicy służbowej w stosunku do informacji 
uzyskanych podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych na terenie Obiektu; 

f) Prowadzenie patroli i obchodów obiektu 
• wykonywanie obchodów terenu wewnętrznego i zewnętrznego na miarę potrzeb; 
• patrolowanie obiektu w określonych odstępach czasowych, 
• podczas obchodu po zamknięciu Obiektu sprawdzanie, czy na terenie Obiektu nie pozostały osoby 

nieuprawnione; 
g) Dodatkowe obowiązki: 
• sporządzanie notatek służbowych z każdej interwencji; 
• wykonywanie wszystkich obowiązków zgodnie z procedurami, instrukcjami oraz wymogami prawa, a 

także poleceniami służbowymi; 
• każdy pracownik ochrony ma obowiązek zgłaszania się punktualnie do pracy, dbałość o powierzone 

mienie, pełnienia służby w czystym i schludnym stroju; 
• pracownik ochrony ma obowiązek być uprzejmy w stosunku do klientów Aquaparku Wrocław;  
• utrzymywanie stałej łączność ze stanowiskiem kierowania, meldowanie o wszystkich istotnych 

spostrzeżeniach Operatorowi Monitoringu; 
• prowadzenie ewidencji/książki dyżurów, w której pracownicy będą wpisywać wszelkie zgłoszenia, 

spostrzeżenia, uwagi i istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony oraz dokumentacji 
wymaganej przez Zamawiającego; 

• współdziałanie z zespołem patrolowo-interwencyjnym oraz w razie konieczności z Policją lub innymi 
służbami; 

• kierowanie ruchem interesantów oraz udzielanie im niezbędnej pomocy i informacji; 
• udzielanie pomocy pracownikom chronionej jednostki na ich prośbę lub w przypadkach zagrożenia; 
• umożliwienie wstępu na teren obiektu odpowiednim służbom; 
• wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony zleconych przez przedstawicieli Zamawiającego; 
• szczegółowe czynności dozoru i wymagania precyzyjnie określi instrukcja ochrony. 
 
7. Kary umowne  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach: 
a) za każdą nieobecność pracownika Wykonawcy na zmianie lub w przypadku samowolnego opuszczenia 

miejsca pracy przez pracownika ochrony,  
b) wyznaczenie do realizacji zadań ochronnych mniejszej liczby pracowników ochrony, niż to wynika z 

zapisów zamówienia i umowy, 
c) nieprzestrzeganie innych zapisów oferty, Ogłoszenia, instrukcji ochrony obiektów oraz wewnętrznych 

regulacji prawnych Zamawiającego,  
d) przystąpienia do pracy pracownika ochrony bez wymaganego ubrania służbowego z nazwą firmy 

Wykonawcy i legitymacją pracownika, wymaganych środków przymusu bezpośredniego, 
e) dopuszczenia do pracy pracownika ochrony bez wymaganych kwalifikacji, 
f) wykonywania obowiązków przez pracownika ochrony w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych 

środków odurzających. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto średniej wyliczanej na podstawie 
dotychczas rozliczonych miesięcy, za wszystkie miesiące które pozostały do zakończenia świadczenia 
usług. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na 
zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
8. Zmiany zapisów w zawartych umowach wynikających z zamówienia  
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania usług objętych zamówieniem w 

przypadku gdy wystąpi, co najmniej jedna z poniższych sytuacji:  
a) Pojawienia się innego sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającego na zaoszczędzenie 

czasu realizacji lub kosztów; 
b) W sytuacjach gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań grozi niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem umowy 
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c) Zmiany obowiązującego prawa nakazują inne podejście do form i sposobów realizowania usług ochrony 
osób i mienia. 

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co 
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem. 

 
9. Warunki odstąpienia od zawartych umów wynikających z zamówienia 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy, 

jeżeli Wykonawca:  
a) Wykonawca nie przystąpił lub przerwał realizację przedmiotu umowy; 
b) Wykonawca nienależycie wypełnia obowiązki, określone w instrukcji ochrony lub umowie i mimo 

wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu do usunięcia tych nieprawidłowości, nie 
zostały one usunięte; 

c) Wykonawca dopuści do wykonania zadań pracownika ochrony, który został skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo, którego popełnienie stanowi podstawę wykreślenia z listy pracowników 
Kwalifikowanych  

d) Wykonawca utraci lub zostanie ograniczone jego prawo do prowadzenia działalności lub nastąpi 
likwidacja bądź zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.  

e) w przypadku świadomego działania Wykonującego na szkodę Zamawiającego. 
f) wartość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy przekroczy wartość rozliczenia faktury 

za obecny miesiąc rozliczeniowy. 
g) Wykonawca nie przedłuży ubezpieczenia na cały okres trwania usługi objętej zamówieniem w kwocie 

nie mniejszej niż wskazana w zamówieniu. 
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 1 nastąpi w formie pisemnego oświadczenia 

Zamawiającego, z podaniem uzasadnienia.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 1 Wykonawcy umowy nie 

przysługuje prawo do odszkodowania.  
4. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia, niezwłocznie w przypadku utraty przez 

Wykonawcę uprawnień tj. koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z 22 stycznia 1997r, - o 
ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005r, nr 145, poz.1221 ze zm.).  

5. Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bezpodstawnie 
dopuszcza się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia miesięcznego za usługę, jednakże po uprzednim 14 
dniowym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty zaległości.   

6. Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na podstawie porozumieniu stron. 
 
10. Kontakt 
• Dyrektor ds. Zarządzania Obiektem - Kornel Kempiński Tel. +48 (71) 77 11 558   
 Mobile +48 608 536 864 
• Specjalista ds. Bezpieczeństwa - Robert Kalbarczyk Tel. 509 129 690 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
 

Nazwa postępowania: Wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na terenach 
podległych spółce Wrocławski Park Wodny S. A. 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/12/20/O/WPW  
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Ja niżej podpisany .............................................................................................................................................. 

 
(podać imię i nazwisko) 

 
działając w imieniu Wykonawcy: ......................................................................................................................... 

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

 
(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 
na podstawie .................................................................................................................................................... 

 
(wymienić dokument np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru itp.) 

 
1.Oświadczam, że na dzień składania ofert, Wykonawca, którego reprezentuję, może zostać uznany za spełniającego 
wymogi udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale 6 ogłoszenia o 
zamówieniu na usługi społec zne. 
 

 
2.Ponadto oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat, Wykonawcy nie została cofnięta koncesja na prowadzenie 
działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz że nie otwarto wobec niego likwidacji, nie ogłoszono upadłości 

3.Ponadto 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 Ogłoszenia 
 

Nazwa postępowania: Wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na terenach 
podległych spółce Wrocławski Park Wodny S. A. 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/12/20/O/WPW  
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA nr … 
 

zawarta w dniu …………………. roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Wrocławskim Parkiem Wodnym Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu (50-558), przy ul. Borowskiej 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 94.782.853,00 zł w całości wniesionym, którą reprezentują: 
………………………………………………………………., 
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 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: 
1. ________________ - ________________, 
2. ________________ - ________________, 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
zwanymi dalej Stroną, lub łącznie Stronami. 
 
Podstawa prawna 
Niniejsza Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania w trybie Ogłoszenia o zamówieniu na usługi 
społeczne na podstawie art. 138o, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 
ze zm.), któremu Zamawiający nadał znak: ZP/11/20/O/WPW. 
 

o następującej treści: 

 

§ 1 Cel umowy 

1. Celem umowy jest zapewnienie bezpieczeństwa z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na 

terenach podległych Spółce Wrocławski Park Wodny S.A., również zwaną dalej WPW S.A., mającej siedzibę 

we Wrocławiu (50-558) przy ul. Borowskiej 99 oraz na terenie przyległym. Budynki i tereny określane są w 

niniejszej Umowie jako Obiekt, a obszar chroniony jest oznaczony na planie, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia oraz posiada 

stosowne koncesje, których kserokopie stanowią odpowiednio Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g do 

niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym Personelem w liczbie wskazanej w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, zwanym dalej OPZ, 

wystarczającej dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia, nieprzerwanie w wymiarze określonym 

w pkt 2 ppkt 1. OPZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

a) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia bezpośredniej, stałej fizycznej 

ochrony mienia oraz osób przebywających wewnątrz budynku WPW S.A., w tym w następujących 

Strefach: 

 Administracji,  

 Technologicznej,  

 Rekreacji,  

 Basenów Sportowych,  

 Saunarium, 

 Fitness, 

 Gastronomicznej, 

a także na zewnątrz budynku WPW S.A., to jest na terenie przyległym, obejmującym: 

 Tereny parkingów usytuowanych przy ul. Borowskiej oraz przy ul. Petrusewicza;  

 Tereny rekreacji zewnętrzne w obrębie ogrodzonej strefy WPW S.A.; 

 Obszar zewnętrzny wzdłuż ogrodzenia oraz fasad budynków wraz z terenem przed Obiektem od 

strony ul. Borowskiej, a także rampy logistycznej od strony ul. Petrusewicza;,  

b) Obszar objęty ochroną określony jest szczegółowo na planie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w 

tym także: ochrona mienia i osób przebywających wewnątrz budynku WPW S.A., a także na terenie 

przyległym, oznaczonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, indywidualnej profesjonalnej ochrony 

osobistej określonych osób w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 

2. Usługi ochrony wykonywane będą przez Kwalifikowanych Pracowników Ochrony, którzy zostaną 

przeszkoleni na stanowiskach przez przedstawiciela Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy nie mogą 

posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. Wykonawca zobowiązany jest skierować do pracy osoby w pełni 

sprawne zarówno fizycznie jak i psychicznie, a w dniu wykonywania obowiązków w kondycji fizycznej, 

określanej jako dobry stan zdrowia i brak wpływu substancji odurzających, gwarantującej właściwe 

wypełnienie obowiązków służbowych.  

3. W wypadkach usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności swoich pracowników Wykonawca 

zapewnia obecność innych przeszkolonych przez Zamawiającego pracowników.  
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4. Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie przez Wykonawcę podległych obszarów i obiektów w formie i 

miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

5. Pracownicy wykonywać będą zadania według założeń Instrukcji Ochrony Obiektu sporządzonej przez 

przedstawiciela Zamawiającego oraz zapisów Umowy.  

6. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, nie może powierzyć innemu 

podwykonawcy wykonywania zadań objętych zamówieniem.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość, w trakcie realizacji zamówienia, powierzenia podwykonawcy czynności, 

ale wyłącznie w sytuacjach skrajnych, podyktowanych siłą wyższą i czynnikami obiektywnymi, nie 

zawinionymi ze strony Wykonawcy przy czym powierzenie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Za działania podwykonawców, w ramach zakresu niniejszego zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za 

działania własne.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy 

naruszającego zasady wykonywania umowy lub właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142).  W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie niezwłocznie zapewnić innego pracownika na miejsce odsuniętego lub 

niedopuszczonego do pełnienia obowiązków pracownika. 

10. W ramach usług wskazanych w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) współpracy z organami ścigania, Policją, Strażą Miejską itp. oraz ich zawiadamiania o zaistniałych 

wydarzeniach w przypadku takiej konieczności; 

b) prowadzenia Książki Służby, sporządzania notatek służbowych oraz wszelkich innych koniecznych list.  

c) uczestniczenia w szkoleniach z zakresu procedur organizowanych przez Zamawiającego; 

11. Zamawiający upoważnia Personel Wykonawcy do: egzekwowania przestrzegania przez osoby przebywające 

w Obiekcie obowiązujących regulaminów; kontroli ruchu osobowego i materiałowego; legitymowania osób 

przebywających w Obiekcie; kontroli mienia wwożonego do i wywożonego z Obiektu, wykonywania 

obchodów terenu zewnętrznego i wewnętrznego; interwencji w przypadku uruchomienia sygnalizacji 

alarmowej lub innej; zapobiegania prowadzenia akwizycji lub żebrania na terenie Obiektu. 

12. Procedury postępowania, wykaz stanowisk Personelu Wykonawcy oraz dokładny zakres obowiązków 

Personelu Wykonawcy na poszczególnych stanowiskach określa Instrukcja Ochrony Obiektu, stanowiąca 

Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania dodatkowych 

procedur postępowania Personelu Wykonawcy lub dodatkowych instrukcji oraz do wprowadzenia zmian do 

Instrukcji Ochrony Obiektu w przypadku takiej konieczności w celu usprawnienia sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do dokonywania zmian zakresu lub 

sposobu działalności prowadzonego przez siebie Obiektu. 

 

§3 Szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym w szczególności o ustawę z 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 
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2018 r. poz. 2142). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Policją, Strażą Miejską oraz osobami upoważnionymi ze 

strony Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na chronionym 

obszarze. 

3. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ochrony Obiektu, stanowiącej 

Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz zgodnie ze wskazówkami osób upoważnionych przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zaznajomienie oraz ścisłe przestrzeganie Instrukcji 

Ochrony Obiektu przez każdego pracownika Wykonawcy.  

4. W ramach czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca będzie chronił Obiekt (obszar 

objęty ochroną) oraz znajdujących się na w nim ludzi, zarówno klientów jak i pracowników Zamawiającego 

oraz mienie Zamawiającego, przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu, porządkowi oraz ładowi 

regulaminowemu Obiektu. 

5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy: 

a) Kontrola ruchu osobowego, w tym:  

a. wykonywanie czynności zawartych w art. 36 ust. 1 pkt 1 - 4 zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób 

i mienia z dn. 22 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2142) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz. U. poz.1681); 

b. uniemożliwienie wstępu osobom, które nie wykupiły biletu lub nie posiadają prawa wstępu na 

podstawie innych form dostępu do usług Wrocławskiego Parku Wodnego (Benefit, OKSystem, 

MultiSport, Okolicznościowych Kart Wstępu do Wrocławskiego Parku Wodnego, Kart WOŚP itp.)  

c. uniemożliwienie wstępu osobom, które nie mają odpowiedniego upoważnienia lub przepustki 

pracowniczej systemu SKD na teren Obiektu; 

d. uniemożliwienie opuszczenia Obiektu klientom bez uiszczenia opłaty;  

e. prowadzenie stałej obserwacji typując osoby mogące stwarzać zagrożenie, reagowanie oraz 

przekazywanie informacji na ten temat Operatorowi Monitoringu WPW S.A.;  

f. interweniowanie oraz informowanie przełożonych w przypadkach łamania zasad bezpieczeństwa, 

przeciwpożarowych oraz regulaminów obowiązujących na terenie Obiektu;  

g. udzielanie wsparcia pracownikom kas oraz reagowanie zgodnie z przepisami oraz procedurami na 

incydenty spowodowane przez przebywających gości oraz pracowników WPW S.A.;  

h. prowadzenie stałej obserwacji kas oraz reagowanie na sygnały pracowników WPW S.A. o łamaniu 

regulaminów oraz o innych zachowaniach klientów przemawiających za niewpuszczeniem ich na teren 

Obiektu bądź usunięciem ich z terenu Obiektu;  

i. pomoc pracownikom działu SOK w kontrolowaniu ruchu przy kasach w celu sprawnego rozładowania 

zatorów i kolejek, w tym pomoc osobom poruszającym się na wózkach dla niepełnosprawnych oraz 

prowadzących wózki dziecięce w celu sprawnego przejścia przez linię kas;  

j. obserwacja osób z uwzględnieniem przedmiotów i bagaży będących w ich posiadaniu, których wielkość 

i kształt wzbudzałby podejrzenie, iż mogą to być środki niebezpieczne lub wybuchowe; 
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k. zwracania uwagi i sprawdzania zgodnie z procedurami wszelkich przedmiotów pozostawionych w 

Obiekcie. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia środków niebezpiecznych, postępowania według 

instrukcji w tym zakresie.  

l. kontrola osób związana z przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi według procedury zgodnej z ustawą o ochronie danych osobowych i 

stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przepisami ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym eskorta klientów do punktu medycznego oraz 

towarzyszenie podczas badania alkomatem oraz/lub informowanie klientów pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających o konieczności opuszczenia Obiektu; 

b) Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Obiektu: 

a. znajomość procedur oraz regulaminów wewnętrznych;  

b. wykonywanie poleceń służbowych Specjalisty ds. Bezpieczeństwa, Operatora Monitoringu oraz 

pozostałych osób upoważnionych przez Zamawiającego;  

c. kontrola i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, w tym znajomość Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego, Instrukcji Ewakuacji, podejmowanie interwencji w przypadku pożaru lub podejrzenia 

pożaru, przeprowadzanie ewakuacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ewakuacji, informowanie 

przełożonych o dostrzeżonych nieprawidłowościach;  

d. ochrona przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem i aktami wandalizmu na terenie 

ochranianego Obiektu. 

c) Prowadzenie patroli i obchodów Obiektu:  

a. wykonywanie obchodów terenu wewnętrznego i zewnętrznego na miarę potrzeb;  

b. patrolowanie Obiektu w określonych odstępach czasowych,  

c. podczas obchodu po zamknięciu Obiektu sprawdzanie, czy na terenie Obiektu nie pozostały osoby 

nieuprawnione;  

d) Ujmowanie sprawcy/sprawców przestępstwa lub wykroczenia, w tym:  

a. pracownik Wykonawcy ma obowiązek ujmować osoby popełniające przestępstwo, wykroczenia lub w 

bezpośredni sposób stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych, a także 

chronionego mienia;  

b. pracownik Wykonawcy ma obowiązek przetrzymywania sprawcy/sprawców przestępstw lub wykroczeń 

z wykorzystaniem załogi Grupy Interwencyjnej w celu niezwłocznego przekazania Policji; 

c. pracownik Wykonawcy ma obowiązek oddania sprawcy/sprawców w ręce Policji; 

e) Fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia w tym:  

a. niedopuszczenie do miejsca osób postronnych i odizolowanie miejsca;  

b. udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie ratownika medycznego;  

c. poinformowanie o zdarzeniu przełożonych i ustalenie bezpośrednich świadków zdarzenia;   

d. zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed zatarciem dowodów pozostawionych przez sprawców i 

powiadomienie Policji. 
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f) Zachowanie tajemnicy służbowej:  

a. pracownik ochrony ma obowiązek zachowania tajemnicy służbowej w stosunku do informacji 

uzyskanych podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych na terenie Obiektu;  

g) Dodatkowe obowiązki:  

a. sporządzanie notatek służbowych z każdej interwencji;  

b. wykonywanie wszystkich obowiązków zgodnie z procedurami, instrukcjami oraz wymogami prawa, a 

także poleceniami służbowymi;  

c. każdy pracownik ochrony ma obowiązek zgłaszania się punktualnie do pracy, dbałość o powierzone 

mienie, pełnienia służby w czystym i schludnym stroju;  

d. pracownik ochrony ma obowiązek być uprzejmy w stosunku do klientów WPW S.A.;  

e. utrzymywanie stałej łączność ze stanowiskiem kierowania, meldowanie o wszystkich istotnych 

spostrzeżeniach Operatorowi Monitoringu;  

f. prowadzenie ewidencji/książki dyżurów, w której pracownicy będą wpisywać wszelkie zgłoszenia, 

spostrzeżenia, uwagi i istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony oraz dokumentacji 

wymaganej przez Zamawiającego; 

g. współdziałanie z zespołem patrolowo-interwencyjnym oraz w razie konieczności z Policją lub innymi 

służbami; 

h. kierowanie ruchem interesantów oraz udzielanie im niezbędnej pomocy i informacji; 

i. udzielanie pomocy pracownikom chronionej jednostki na ich prośbę lub w przypadkach zagrożenia; 

j. umożliwienie wstępu na teren obiektu odpowiednim służbom; 

k. wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony zleconych przez przedstawicieli Zamawiającego. 

Szczegółowe czynności dozoru i wymagania precyzyjnie określa instrukcja ochrony. 

h) Wykonawca przydzieli do realizacji zadań pracowników ochrony odpowiednio przeszkolonych i 

wyposażonych zgodnie z obowiązującymi przepisami w:  

a. Jednolite ubranie pracowników ochrony odpowiednie do prowadzenia działań w warunkach zmiennych 

temperatur (kurtka, spodnie czarne typu bojówki, koszulka , buty czarne, bluza czarna) z logotypami 

Wykonawcy.  

b. Środki przymusu bezpośredniego z art. 12 ust. 1 pkt 2a - kajdanki zakładane na ręce, art.12.1.7 art. 12 ust. 1 

pkt 7 pałka służbowa (preferowany rodzaj – pałka teleskopowa), art.12 ust.1 pkt 12a - ręczne miotacze 

substancji obezwładniających (preferowany rodzaj – żel, niedopuszczalny – gaz) na podstawie ustawy o 

ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142) oraz ustawy o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej z 25 maja 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1834) 

c. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającego, iż pracownicy przez niego delegowani do pełnienia 

obowiązków posiadają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, stosowania 

środków przymusu bezpośredniego, a także posiadają podstawową wiedzę o przysługujących im prawach i 

obowiązkach wynikającymi z przepisów o ochronie osób i mienia. 

d. Wykonawca jest zobowiązany jednolicie umundurować i wyposażyć pracowników przez niego delegowanych 
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do pełnienia obowiązków odpowiednio do realizowanych zadań. Umundurowanie powinno co do zasady 

składać się z kurtki, spodni czarnych typu bojówki, koszuli (buty czarne, bluza czarna); kolorystyka oraz 

szczegóły ubioru zostaną uzgodnione przez obie Strony przed rozpoczęciem realizacji niniejszej Umowy. 

Wykonawca odpowiada za schludny i czysty wygląd pracowników przez niego delegowanych do pełnienia 

obowiązków w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 

e. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie dotyczące liczebności pracowników przez niego delegowanych do pełnienia obowiązków wraz 

z określeniem ich kwalifikacji; Wykonawca każdorazowo będzie aktualizował listę pracowników poprzez wpis 

do Książki Służby oraz przekazując informację na piśmie osobie wskazanej w § 12 ust. 2, najpóźniej na 24 

godziny przed planowaną zmianą; w wyjątkowych wypadkach zgłoszenie planowanej zmiany Personelu 

może nastąpić bez zachowania 24 godzinnego terminu. Na pisemne uzasadnione żądanie Zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany członka Personelu. 

f. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż wszyscy pracownicy przez niego delegowani do 

pełnienia obowiązków, przed rozpoczęciem realizacji niniejszej Umowy zaznajomią się z obowiązującymi na 

terenie Obiektu regulacjami, w tym w szczególności z Instrukcją Ochrony Obiektu, instrukcją p.poż., 

instrukcją bezpieczeństwa, wszystkimi regulaminami obowiązującymi w Obiekcie. 

g. Personel Wykonawcy realizujący przedmiot Umowy podlega bezpośrednio Wykonawcy, jednakże 

Zamawiający wskaże pisemnie Wykonawcy osoby upoważnione przez Zamawiającego, które będą mogły 

wydawać Personelowi Wykonawcy polecenia. Polecenia te będą wiążące dla Personelu, jeśli będą zgodne z 

postanowieniami niniejszej Umowy oraz przepisami prawa i nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa.  

h. Wykonawca będzie prowadził Książkę Służby dla chronionego Obiektu, w której będą odnotowywane przez 

Personel Wykonawcy nazwiska i imiona osób wykonujących zadania z zakresu ochrony, czas wykonywania 

tych zadań, polecenia przełożonych oraz wyznaczonych pracowników Zamawiającego, wydarzenia zaistniałe 

na obszarze chronionym, mające znaczenie dla stanu jego bezpieczeństwa, obchody po chronionym 

Obiekcie, wraz ze wskazaniem godziny i czasu obchodu.  

i. Wykonawca będzie sporządzał notatki służbowe ze zdarzeń oraz notatki służbowe wymagane przepisami 

prawa. Notatki służbowe ze zdarzeń sporządzane są na rzecz Zamawiającego, natomiast notatki służbowe 

wymaganie przepisami o ochronie osób i mienia na rzecz Wykonawcy. 

j. W zakresie powierzonej ochrony Obiektu Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane Zamawiającemu 

przez osoby trzecie, w szczególności związane z rozbojem, kradzieżą rozbójniczą, kradzieżą z włamaniem, 

kradzieżą lub zniszczeniem mienia, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba wykonująca czynności ochrony nie 

mogła zapobiec ich powstaniu bez narażania się na utratę życia i zdrowia albo w sytuacji, gdy wartość mienia 

nie uzasadnia użycia takich środków, które mogłyby spowodować u sprawcy szkody utratę życia lub zdrowia. 

k. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe na skutek awarii, bez winy Personelu Wykonawcy oraz na 

skutek wydarzeń losowych, np. powodzi. 

l. W przypadku stwierdzenia przez Personel Wykonawcy jakiegokolwiek zagrożenia chronionego mienia 

zobowiązany jest on, poza podjęciem odpowiednich działań, powiadomić za pomocą dostępnego i 
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skutecznego środka osobę wskazaną pisemnie przez Zamawiającego, a jeśli istnieją ku temu powody także 

do niezwłocznego zawiadomienia odpowiednich służb. W powiadomieniu należy wskazać w miarę 

możliwości datę oraz godzinę zdarzenia, szkodę, a także rodzaj i ilość oraz prawdopodobną wartość 

utraconego lub zniszczonego mienia. 

m. Wykonawca musi zapewnić uczestnictwo pracowników ochrony w szkoleniach i zebraniach organizacyjnych, 

organizowanych przez Zamawiającego oraz czynny udział w ćwiczeniach próbnej ewakuacji obiektu. 

n. Obowiązkiem Wykonawcy jest dopilnowanie aby pracownicy ochrony stawiali się do pracy w godzinach 

określonych przez Zamawiającego. 

o. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego do 25 dnia każdego miesiąca 

grafik pracowników ochrony pełniących służbę na następny miesiąc.  

p. Wykonawca z wyprzedzeniem będzie informował przedstawiciela Wykonawcy o zmianie osoby sprawującej 

ochronę. 

q. Wykonawca powinien wskazać koordynatora usług ochrony (szefa ochrony), do którego będzie należało w 

szczególności kontrolowanie pracowników ochrony, nie rzadziej niż raz w tygodniu, co zostanie odnotowane 

w księdze raportów dziennych. Do obowiązków koordynatora będzie należała również współpraca z 

przedstawicielami Zamawiającego w zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem umowy. 

r. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych informacji 

mających wpływ na realizację zamówienia oraz niezwłocznego udzielania odpowiedzi, w formie pisemnej, 

na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu usługi. 

s. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone przez pracowników 

Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej 

staranności przy wykonywaniu umowy. 

6. Przed rozpoczęciem świadczenia pracy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

następujące dokumenty: 

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

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

b) Kopię aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodną z ustawą o ochronie 

osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2142) na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.  

c) Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę minimum 200 000 euro zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 

1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142)  oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 

r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. poz. 1550). 
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d) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, 

odroczenia, wstrzymania wykonania decyzji organu lub rozłożenia zaległych płatności na raty. 

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

f) Oświadczenie Wykonawcy, iż nie otwarto wobec niego likwidacji, nie ogłoszono upadłości oraz w ciągu 

ostatnich trzech lat nie została mu cofnięta koncesja na prowadzenie działalności w zakresie usług 

ochrony osób i mienia. 

 

§ 4 Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego 

1. Zamawiający udostępni na czas pełnienia obowiązków pracownikom Wykonawcy:  

a) Bezprzewodowe środki łączności w postaci telefonu komórkowego oraz radiostacji o przydzielonej 

częstotliwości przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wchodzącej w skład systemu łączności 

bezprzewodowej wykorzystywanego na Obiekcie. 

b) System napadowy wzywający Grupę Interwencyjną.  

c) Szafki ubraniowe na terenie Obiektu.  

2. Zamawiający zapewnia pracownikom Wykonawcy możliwość zakupu posiłków pracowniczych w 

preferencyjnych cenach na zasadach obowiązujących pracowników Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy wykonującym zadania na obiektach Zamawiającego 

szkolenie z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy zapotrzebowania co do ilości godzin, czasu 

wykonania oraz ilości pracowników z możliwie najdłuższym czasowo wyprzedzeniem gwarantującym 

realizacje. 

5. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy: 

a) dostęp do wydzielonych, wskazanych przez Zamawiającego stref chronionego Obiektu, 

b) pomoc techniczną w zabezpieczaniu chronionego obszaru, 

c) stolik wraz z krzesłem w holu basenu sportowego, krzesło w holu głównym oraz w Saunarium,  

d) dostęp do sanitariatów i stołówki pracowniczej. 

6. Wykaz przekazanych pomieszczeń i sprzętu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego zostanie sporządzony 

w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy i stanowić będzie Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć oddane Wykonawcy pod dozór mienie przez właściwe 

zamknięcie, ogrodzenie, oświetlenie oraz zabezpieczenie przed pożarem. 

8. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy instrukcję ppoż, bezpieczeństwa, wszelkie 

regulaminy obowiązujące w Obiekcie i procedurę wejść do strefy Administracji. 
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9. Samochody i inny sprzęt zmechanizowany Zamawiającego, pozostające na obszarze chronionym powinny 

mieć zamknięte kabiny. 

10. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zabezpieczeniu chronionego Obiektu Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej i wezwać pisemnie Zamawiającego do ich usunięcia. 

Zamawiający zobowiązany jest usunąć nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania 

pisemnego wezwania Wykonawcy albo w tym terminie przedstawić na piśmie swoje stanowisko, jeśli w jego 

ocenie nieprawidłowości nie zaistniały. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

nieprawidłowości nie mogą być usunięte w w/w terminie, należy poinformować Wykonawcę o tym fakcie 

drogą pisemną wraz ze wskazaniem proponowanego terminu usunięcia nieprawidłowości. 

 

§ 5 Czas trwania umowy 

1. Umowę niniejszą zawiera się na okres 36 miesięcy od dnia przekazania Obiektu, tj. od .............................. . 

2. W przypadku, gdy wartość wypłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia osiągnie poziom 

wynagrodzenia maksymalnego (maksymalnej wartości umowy), o którym mowa w § 6 ust 1 Umowy, 

wówczas Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu (Umowa wygasa). W takiej sytuacji Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości wskazuje się, 

że Umowa nie ulega rozwiązaniu (Umowa nie wygasa) w jakiejkolwiek części w razie przekroczenia kwot 

odnoszących się do poszczególnych zakresów usługi objętej przedmiotem Umowy, a wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu cenowym, zgodnie z wzorem Załącznika nr 2 do SIWZ, jeśli przekroczeniu nie 

uległa łączna wartość wynagrodzenia maksymalnego przewidzianego za wykonanie całości zamówienia. 

3. Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków określonych w niniejszej Umowie w dniu ................... 

o godz. .... i wykonywać je będzie do dnia ............................. do godz. ... . 

4. W dniu rozpoczęcia wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, sporządzony zostanie Protokół zdawczo-

odbiorczy (Załącznik nr 5 do Umowy) w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela 

Wykonawcy, w którym określone zostaną sprzęt oraz pomieszczenia przekazane Wykonawcy w związku z 

realizacją niniejszej Umowy. 

5. Warunki odstąpienia od umowy: 

a) Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca: 

a. nie przystąpił lub przerwał realizację przedmiotu umowy;  

b. nienależycie wypełnia obowiązki, określone w instrukcji ochrony lub umowie i mimo wyznaczenia 

przez Zamawiającego dodatkowego terminu do usunięcia tych nieprawidłowości, nie zostały one 

usunięte;  

c. dopuści do wykonania zadań pracownika ochrony, który został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo, którego popełnienie stanowi podstawę wykreślenia z listy pracowników 

Kwalifikowanych; 

d. utraci lub zostanie ograniczone jego prawo do prowadzenia działalności lub nastąpi likwidacja bądź 

zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 
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e. świadomie działa na szkodę Zamawiającego; 

f. nie przedłuży ubezpieczenia na cały okres trwania usługi objętej zamówieniem w kwocie nie mniejszej 

niż wskazana w zamówieniu; 

g. oraz kiedy wartość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy przekroczy wartość 

rozliczenia faktury za miesiąc rozliczeniowy, w którym naliczono kary. 

b) Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 1 nastąpi w formie pisemnego oświadczenia 

Zamawiającego. 

c) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 1 Wykonawcy umowy nie 

przysługuje prawo do odszkodowania. 

d) Zamawiający może odstąpić od umowy niezwłocznie i bez wypowiedzenia w przypadku utraty przez 

Wykonawcę uprawnień tj. koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z 22 stycznia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142). 

e) Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bezpodstawnie 

dopuszcza się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia miesięcznego za usługę, jednakże po uprzednim 14 

dniowym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty zaległości. 

6. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zastosowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

7. Odstąpienie od Umowy oraz wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Zamawiający jest uprawniony, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu, do wypowiedzenia Umowy z 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego 

naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, bądź w 

przypadku rażącego uchybienia w wykonaniu przedmiotu Umowy zagrażającego życiu lub zdrowiu osób 

korzystających z Obiektu oraz bezpieczeństwu mieniu Zamawiającego. Uprawnienie takie przysługuje 

Zamawiającemu również w przypadku stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy 

kontrolne naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników obowiązujących przepisów dotyczących 

wykonywania usług objętych Umową. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Wykonawcy wskutek 

konieczności rozwiązania Umowy z przyczyn lżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 6 Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktycznie wykonane usługi, w wysokości obliczonej zgodnie z Umową, przy czym maksymalne łączne 

wynagrodzenie brutto (maksymalna wartość umowy brutto) nie może przekroczyć kwoty: .................. zł, 

(słownie zł: ...........................), w tym wartość netto: .......................... zł, (słownie zł: ..................................). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 
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3. Miesięczny okres rozliczeniowy obejmować będzie miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy. 

Obliczanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w poszczególnych miesięcznych 

okresach rozliczeniowych odbywać się będzie w odniesieniu do Raportu miesięcznego określającego ilość 

przepracowanych w danym miesiącu kalendarzowym godzin. 

a) Strony ustalają stawkę za usługę ochrony mienia i osób świadczoną przez pracownika Wykonawcy w 

wysokości …………. zł netto za 1 roboczogodzinę (słownie zł: …….............….. 00/100), brutto: ……....… 

zł (słownie zł: ……….. 00/100). 

4. Podstawę dla wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie zaakceptowany przez 

Zamawiającego i załączony do faktury Raport miesięczny określający ilość przepracowanych w danym 

miesiącu kalendarzowym godzin. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego Protokół za dany miesiąc kalendarzowy do 10 dnia następnego miesiąca 

kalendarzowego.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy, w szczególności ubezpieczenie Wykonawcy, sporządzanie i prowadzenie 

dokumentacji, pozostawanie w gotowości do świadczenia usług oraz wszelkie inne koszty związane z 

zapewnieniem ochrony na wymaganych w niniejszej Umowie warunkach.  

 

§ 7 Warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci należność za wykonaną usługę w danym miesiącu obrachunkowym na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Raportem, o którym mowa w 

§ 6 ust. 4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień dokonania dyspozycji przelewu przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawca może domagać się odsetek ustawowych za 

każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku od towaru i usług VAT o numerach: 

NIP Wykonawcy: ........................................... NIP Zamawiającego: 899-252-22-058 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar 

umownych bądź/i poniesionych kosztów naprawienia szkody wyrządzonej przez Wykonawcę na 

podstawie odrębnie wystawionych przez Zamawiającego not księgowych.  

6. Należności wskazane w notach księgowych, o których mowa w ust. 5 wymagalne są z upływem 14 dni 

od dnia wystawienia noty. 

 

§ 8 Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni, że w całym okresie wykonywania usług posiadać będzie ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej, obejmujące swoim zakresem wszelkie szkody, jakie mogą zostać wyrządzone 
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Zamawiającemu, jego klientom lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy. 

Suma ubezpieczenia OC musi wynosić minimum 200 000 euro za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową 

OC w całym okresie obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej na okres trwania 

niniejszej Umowy. W przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy Wykonawca posiada ubezpieczenie 

spełniające warunki określone w ust. 1 na okres krótszy niż okres obowiązywania Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej na okres krótszy i przed wygaśnięciem 

obowiązującej w chwili zawarcia Umowy - umowy ubezpieczenia zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy 

ubezpieczeniowej na pozostały okres obowiązywania Umowy. Kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy 

stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

3. Z zobowiązania uiszczenia odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty Wykonawca nie jest zwolniony 

również w przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę, 

odmówi wypłaty całości lub części świadczenia lub gdy wypłacona kwota nie wystarczy na zaspokojenie 

całości roszczeń. 

4. W przypadku wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego, najpóźniej w terminie 30 dni, zawarcia kolejnej umowy OC (doubezpieczenie) na taką samą 

kwotę. 

5. W umowie ubezpieczenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca wyłączy odpowiedzialność 

Zamawiającego za szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez 

nich usług objętych Umową. 

 

§ 9 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto, 

o którym mowa w §6 ust. 3, w przypadkach: 

a) za każdą nieobecność pracownika Wykonawcy na zmianie lub w przypadku samowolnego 

opuszczenia miejsca pracy przez pracownika ochrony, 

b) wyznaczenie do realizacji zadań ochronnych mniejszej liczby pracowników ochrony, niż to wynika z 

zapisów zamówienia i umowy,  

c) nieprzestrzeganie innych zapisów oferty, Ogłoszenia, instrukcji ochrony obiektów oraz wewnętrznych 

regulacji prawnych Zamawiającego, 

d) przystąpienia do pracy pracownika ochrony bez wymaganego ubrania służbowego z nazwą firmy 

Wykonawcy i legitymacją pracownika, wymaganych środków przymusu bezpośredniego, 

e) dopuszczenia do pracy pracownika ochrony bez wymaganych kwalifikacji, 

f) wykonywania obowiązków przez pracownika ochrony w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

innych środków odurzających. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na 

zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy przypadek nienależytego wykonywania 

niniejszej Umowy. Przez nienależyte wykonywanie Umowy rozumie się w szczególności: wszelkie 

zaniedbania, które powodują lub grożą powstaniem szkody w chronionym mieniu lub substancji chronionego 

Obiektu; wszelkie zaniedbania, które zagrażają zdrowiu lub życiu chronionych osób, niepodjęcie stosownych 

działań w celu minimalizacji szkód Zamawiającego; niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia; brak 

powiadomienia stosownych Służb o wymagających tego zdarzeniach; brak interwencji ze strony 

pracowników Wykonawcy w przypadku widocznego łamania regulaminów obowiązujących w Obiekcie przez 

jakiekolwiek osoby; wykonywanie umowy za pomocą pracowników Wykonawcy nie posiadających 

wymaganych uprawnień, niezgodne z umową umundurowanie, nie prowadzenie lub prowadzenie w sposób 

nienależyty dokumentacji określonej w niniejszej Umowie; przedłożenie niezgodnego ze stanem faktycznym 

Raportu miesięcznego, o którym mowa w § 6. Powyższe wyszczególnienie przypadków nienależytego 

wykonania niniejszej Umowy ma jedynie charakter przykładowy.  

6. Suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto określonej 

w § 6 ust. 1.  

7. Prawo do naliczania kar umownych nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania niniejszej Umowy, w tym właściwej jakości usług objętych 

przedmiotem Umowy ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, tj. w kwocie ............ zł (słownie zł: .........), 

które Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ........................................ . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

zrealizowania zamówienia i uznania go za należycie zrealizowane przez Zamawiającego. 

 

§ 11 Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomości 

publicznej informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy („Informacje Poufne”).  

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się, że nie ujawni, nie przekaże Informacji 

Poufnych oraz nie wykorzysta Informacji Poufnych w innym celu, aniżeli związany z wykonywaniem 

powierzonych obowiązków. 

3. Informacje Poufne mogą zostać ujawnione: 
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a) jeżeli ich ujawnienie wymagane jest przepisami obowiązującego prawa lub do ich ujawnienia 

Wykonawcy zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, 

b) w innych przypadkach za zgodą Zamawiającego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), Wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem 3 dni o konieczności 

ujawnienia Informacji Poufnych oraz poinformuje osobę lub organ, którym informacje zostaną ujawnione o 

ich poufnych charakterze. Ponadto, informacje takie mogą zostać ujawnione jedynie w zakresie, w jakim ich 

ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, orzeczeniem sądu. 

5. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie lub 

wykorzystanie Informacji Poufnych, również po wygaśnięciu niniejszej Umowy. 

 

§ 12 Kontakty między Stronami 

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania na piśmie o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, w szczególności 

o:  

a) zmianie numerów rachunków bankowych; 

b) zmianach charakteru użytkowego chronionego Obiektu; 

c) wynajęciu lub oddaniu w dzierżawę całości lub części chronionego mienia; 

d) zmianie firmy, formy lub charakteru prowadzonej działalności. 

2. Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem Umowy oraz do wszelkich kontaktów związanych z wykonaniem 

Umowy Strony wyznaczają następujące osoby: 

a) Zamawiający: 

- Kornel Kempiński – Dyrektor ds. Zarządzania Obiektem, (+48 71) 77 11 558, tel. (+48) 608536864, e-mail: 

kornel.kempinski@aquapark.wroc.pl  

- Robert Kalbarczyk - Specjalista ds. Bezpieczeństwa, tel. (+48) 509129690, e-mail: 

robert.kalbarczyk@aquapark.wroc.pl  

b) Wykonawca: 

a) ......................................... tel. .......................e-mail ........................................ 
b) ......................................... tel. .......................e-mail ........................................ 

 
3. Wszelkie zmiany osób kontaktowych, nr telefonów i innych danych kontaktowych muszą być przekazywane 

drugiej stronie w formie pisemnej. 

 

§ 13 Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień 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 

mailto:kornel.kempinski@aquapark.wroc.pl
mailto:robert.kalbarczyk@aquapark.wroc.pl
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minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679), zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, strony przy ustalaniu maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz ceny za zrealizowaną 

po zmianie przepisów dostawę uwzględnią zmienioną regulację prawną; nie dotyczy to ceny za usługi 

zrealizowane przed zmianą przepisów; 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach określonych przepisem art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 

mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które, gdyby zostały ujęte w ramach 

pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która została pierwotnie 

wybrana; 

c) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; 

d) W zakresie zmiany terminu, lecz bez zmiany cen i zakresu rzeczowego; 

e) Przedłużenia czasu na realizację umowy na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz które nie były zależne od działania jakiejkolwiek za stron 

umowy. 

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 Prawo zamówień publicznych - 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. 

4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych 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 Ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 144.  

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

aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 Dodatkowe postanowienia Umowy 

1. Strony nie mogą praw wynikających z niniejszej Umowy przenosić na osoby trzecie. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy będą rozwiązywane 

w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie poddany pod 

rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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§ 15 Wykaz Załączników 

Niżej wymienione Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Plan obszaru chronionego,  

2) Załącznik nr 2 – kserokopia koncesji Wykonawcy na powadzenie działalności w zakresie ochrony osób i 

mienia,  

3) Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia, 

4) Załącznik nr 4 – Instrukcja Ochronny Obiektu, 

5) Załącznik nr 5  – Protokół Zdawczo – Odbiorczy, 

6) Załącznik nr 6 - wzór notatki, 

7) Załącznik nr 7 – kopia polisy OC Wykonawcy, 

8) Załącznik nr 8 – Wykaz cen/Zestawienie kosztów (Załącznik nr 2 do SIWZ), 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 
 
Nazwa postępowania: Wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na terenach 
podległych spółce Wrocławski Park Wodny S. A. 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/12/20/O/WPW 
 
  

FORMULARZ CENOWY - WYKAZ CEN 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: WROCŁAWSKI PARK WODNY S.A. UL. BOROWSKA 99, 50-558 WROCŁAW  
 
WYKONAWCA: .................................................................................................................... 
   wypełnia Wykonawca 
 

 A B C D E F G 

Lp
. 

Usługa Jedn. miary  
Szacunko
wa ilość  

Cena 
jednostkowa  

Wartość 
netto  
C x D 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość brutto  
E x F 

1. Ochrona fizyczna  1 roboczogodzina 16 000 
 
 

…………….. 

 
 

…………….. 

 
 

………% 

 
 

…………….. 

2. 
Zamówienie objęte prawem 

opcji - ochrona fizyczna  
1 roboczogodzina  600 

 
…………….. 

 
…………….. 

 
………% 

 
…………….. 

8. 
 

RAZEM : 
 

…………….. 
 

……..% 
 

……………..* 

 
*należy przenieść do formularza ofertowego (w pkt 4 ppkt 2 lit a).  

 
 
 
 
 
 

lp. 
Nazwa(y) Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy 
(Wykonawców) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia 
 

Nazwa postępowania: Wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na terenach 
podległych spółce Wrocławski Park Wodny S. A. 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/12/20/O/WPW  

 
WYKAZ USŁUG  

na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej 
 

WYKONAWCA OŚWIADCZA (WYKONAWCY OŚWIADCZAJĄ), ŻE: 
Wykonał (wykonali) następujące zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Lp. 
Nazwa 
usługi 
/przedmiot/ 

Opis i wartość 
brutto wykonanych 
usług 

Data wykonania 
Odbiorca/miejsce 
wykonania 

Doświadczenie własne  
Wykonawcy/Wykonawca 
polega na wiedzy i 
doświadczeniu innych 
podmiotów** 

Rozpoczęcie 
dzień -m-c, 
rok 

zakończenie 
dzień -m-c, 
rok 

1.     

 
Własne/ oddane do 
dyspozycji* 
 

2.     

 
Własne/ oddane do 
dyspozycji* 
 

3.     

 
Własne/ oddane do 
dyspozycji* 

4.     

 
Własne/ oddane do 
dyspozycji* 
 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać 
będzie spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w niniejszym Ogłoszeniu; 
2. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, iż wskazane usługi zostały wykonane zgodnie z 
zamówieniem i prawidłowo ukończone;  
*- niepotrzebne skreślić 
**- do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu zdolności technicznej i zawodowej na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia – o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia; 
 

lp. 
Nazwa(y) Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy 
(Wykonawców) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 7 do Ogłoszenia 
 

Nazwa postępowania: Wykonanie usługi z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach i na terenach 
podległych spółce Wrocławski Park Wodny S. A. 
 
 
Nr referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ZP/12/20/O/WPW  

 
WYKAZ OSÓB  

na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej 
 

Lp. Imię i 
nazwisko 

Nazwa /rodzaj 
uprawnień 
kwalifikowanego 
pracownika ochrony 
 

Opisać doświadczenie kwalifikowanego 
pracownika ochrony (na potwierdzenie 
spełniania warunków wymaganych w 
Dziale 6 pkt 2 pkt 3 lit c Ogłoszenia) 

Podstawa 
dysponowania; 
własne /oddane do 
dyspozycji* 

1.  
 
 
 

 
 

 Własne /oddane do 
dyspozycji* 

2. 
 
 
 

   Własne /oddane do 
dyspozycji* 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 UWAGA  
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać 
będzie spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu. 

 
Oświadczam, że wskazane w Wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane prawem uprawnienia. 
 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(Wykonawców) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy 
(Wykonawców) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(Wykonawców) 

Miejscowość i 
data 

 

 
 
 
 

 
 

   

 


