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przedmiotem jest: 

 
 

„Kompleksowe sprz tanie Aquaparku w W growcu” 
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1. Nazwa i adres Zamawiaj cego 

1)  Zamawiaj cym jest AQUAPARK W GROWIEC Sp. z o.o. 

2)  Adres Zamawiaj cego: 

ul. Ko ciuszki 49a, 62-100 W growiec
 

NIP: 766-19-58-442
 

REGON: 301003801
 

KRS nr 0000322310
 

Nr konta: 81 1020 3903 0000 1602 0059 7484 

3)  Dane teleadresowe: 

www.aquapark.wagrowiec.eu, 
sekretariat@aquapark.wagrowiec.eu 

tel. 67 26 855 55  

fax. 67 26 85 199
 

4)  Godziny pracy:
 

od poniedziałku do pi tku : od 8:00 do 16:00, 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pó .zm.), dalej: Pzp, przy udziale 
komisji przetargowej. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

a)  Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe sprz tanie Aquaparku w W growcu” z gwarancj  ze 
strony Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia własnymi rodkami czysto ci 
odpowiednimi do sprz tania ró nych powierzchni  oraz własnym sprzętem”.

 
b)  Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

 

 NAZW Słownictwo główne 

Główny 
przedmiot 

usługi sprz tania 90.91.00.00-9 

c) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1.  Zakres czynno ci i prac porz dkowych w Aquaparku: 

a) sprz tanie gruntowne hal basenowych, holu głównego, korytarzy, szatni odzie y 
wierzchniej, klatek schodowych, toalet, sanitariatów, szatni, sauny, trybun, niecek 
basenowych, sali konferencyjnej, galerii, wnętrza rury zjazdowej, pielęgnacja zieleni, mycie 

dekoracji, powierzchni przeszklonych w godzinach
 22.00 – 6.00 oraz 6.30 – 22.00 

b) sprz tanie powierzchni biurowych, socjalnych, oraz pomieszczeń 
gospodarczych – w godzinach funkcjonowania biura Spółki Aquapark 

http://www.aquapark.wagrowiec.eu/


 

 

c) zamówienie nie obejmuje powierzchni u ytkowych objętych umow  najmu tj, 
siłowni,  pomieszczeń:  kosmetyki, sklepu, Sali Fitness, restauracji,  masa u,  fryzjera  za 
wyj tkiem powierzchni drzwi zewnętrznych i okien. 

d) utrzymanie czysto ci terenu zewnętrznego, z od nie aniem, pielęgnacj  zieleni, 
grabieniem i usunięciem li ci. 

Szczegółowy zakres czynno ci i prac porz dkowych stanowi zał cznik nr 1 do SIWZ 
Zamawiaj cy udostępni na pro bę Wykonawcy, do wgl du, rozkład pomieszczeń wraz z 
rzutami kondygnacji budynku i mapk  zagospodarowania terenu w swojej siedzibie, w 
W growcu. 

e) zamówienie obejmuje równie : zaopatrzenie w materiały do funkcjonuj cych 
urz dzeń dozuj cych w siedzibie Zamawiaj cego tj.: mydła w płynie, elu pod prysznic, 
ręczników papierowych, papieru toaletowego. 

2. Prawo opcji  

Zamawiaj cy nie przewiduje zlecenia usług w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 
34 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

4. Zamówienia uzupełniaj ce. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniaj cych. 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

 Wykonawca zobowi zuje się do pełnienia obowi zków objętych przedmiotem zamówienia w 
 okresie 36 miesięcy licz c od dnia podpisania umowy.  Przewidywany termin  podpisania umowy tj. 
 styczeń 2018 – styczeń 2021. 

 

6. Opis warunków udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

1) O udzielenie zamówienia mog  ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniaj  następuj ce warunki: 

a) nie podlegaj  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt, 12 -23, art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp 

b) spełniaj  warunki udziału w postępowaniu, wskazane w art. 22 ust. 1b, tj.: 

b.1. ) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre lonej działalno ci zawodowej, o 
ile wynika to z odr bnych przepisów. Zamawiaj cy nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie. 

b.2. ) sytuacja ekonomiczna lub finansowa  - Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spełnia te 
warunki je li: 

 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzenia działalno ci 
gospodarczej na kwotę min. 200 000 zł, 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne oraz  

 posiada rodki finansowe lub zdolno ć kredytow  na kwotę nie mniejsz  ni  40.000 zł. 

b.3. ) zdolno ć techniczna lub zawodowa - Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spełnia te 
warunki je li: 

 posiada odpowiedni  wiedzę i do wiadczenie w zakresie sprz tania obiektów 
sportowych w tym pływalni; (minimum 3 letnie), 



 

 

 posiada niezbędne do wykonywania zamówienia urz dzenia, narzędzia oraz 
preparaty do sprz tania ró nych powierzchni z Atestem PZH (dopuszcza się karty 
charakterystyk) do wykonywania przedmiotu zamówienia (minimalny wymagany zakres 
urz dzeń, narzędzi oraz preparatów został opisany w zał czniku nr 1 do SIWZ), 

 dysponuje lub będzie dysponował osobami, zatrudnionymi na podstawie umowy o 
pracę, zgodnie z art. 29 ust.3a, które będ  uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: min 3 
osoby do sprz tania na ka dej zmianie oraz 1 osoba sprawuj ca nadzór i kontrolę nad 
sprz taj cymi, która przebywa na obiekcie min.1h 6 razy w tygodniu, przy czym 
wszystkie te osoby będ  posiadać aktualne ksi eczki zdrowia. 

2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i o wiadczeniach zał czonych do oferty, zgodnie z formuł  „spełnia - nie spełnia" 

3) Samooczyszczenie si  wykonawcy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20  lub ust. 5 ustawy Pzp, mo e przedstawić dowody na to, e 
podjęte przez niego rodki s  wystarczaj ce do wykazania  jego  rzetelno ci w my l art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp.  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  je eli  zamawiaj cy,  uwzględniaj c  wagę  i 
szczególne okoliczno ci czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj ce przedstawione przez niego 
dowody. 

4) Zamawiaj cy mo e wykluczyć  wykonawcę na ka dym etapie postepowania o udzielenie 
zamówienia. 

5) Zobowi zania podmiotów trzecich: 
a) Wykonawca mo e w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu,  

b) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
czę ci, polegać na zdolno ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego ł cz cych go z nim 
stosunków prawnych. 

c) Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególno ci przedstawiaj c zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Zał cznik nr 5 do SIWZ). 

d) Zobowi zanie podmiotu trzeciego, o którym mowa powy ej powinno być zło one 
w formie pisemnej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno ć z oryginałem przez ten 
podmiot lub osobę uprawnion  do jego reprezentowania. 

e) Ze zobowi zania potwierdzaj cego udostępnienie zasobów przez inne podmioty w 
sposób jednoznaczny powinny wynikać następuj ce aspekty: 

f) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

g) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy podmiot, na zdolno ciach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postepowaniu, dotycz cych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
do wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolno ci dotycz . 

h) Zamawiaj cy ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno ci 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj  na wykazanie 
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodz  
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 
pkt 1. 



 

 

i) W odniesieniu do warunków dotycz cych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub do wiadczenia, wykonawcy mog  polegać na zdolno ciach innych podmiotów, je li podmioty te 
zrealizuj  roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolno ci s  wymagane. 

j) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi zał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesion  przez zamawiaj cego powstał  wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba e za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

k) Je eli zdolno ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj  spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodz  wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiaj cy da, aby wykonawca w terminie okre lonym przez zamawiaj cego: 

 zast pił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowi zał się do osobistego wykonania odpowiedniej czę ci zamówienia, je eli 
wyka e zdolno ci techniczne lub zawodowe lub sytuację finansow  lub ekonomiczn , o których 
mowa w ust. 1. 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie  niniejszego zamówienia 
zobowi zani s  do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 

7.  Wykaz o wiadcze , dokumentów, jakie maj  dostarczy 

 Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post powaniu 

1 )  W  celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 6, ka dy 
z Wykonawców powinien przedło y 

2)  wraz z ofert  następuj ce o wiadczenia 
lub dokumenty: 

a) o wiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków okre lonych w art. 24 ust. 1  pkt 
12-23 Pzp oraz ust. 5 pkt. 1 , stanowi ce zał cznik nr 1 do formularza oferty (w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - 
o wiadczenie ma obowi zek zło y 

b)  ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będ  spełnianie tego 
warunku), 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie musz  by 

 zło one przedmiotowe o wiadczenia dla ka dego z nich), 

c) aktualny odpis z wła ciwego rejestru je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
Pzp wystawiony nie wcze niej ni  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie musz  by 

 zło one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich), 

d) wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia urz dzeń, narzędzi oraz preparatów 
do sprz tania ró nych powierzchni z Atestem PZH (dopuszcza się karty charakterystyki) do 
wykonywania przedmiotu zamówienia – sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego zał cznik  
nr 3 do formularza oferty 

e)  wykaz osób, które będ  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacj  na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do 



 

 

wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonanych przez nie czynno ci oraz informacj  o 
podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z o wiadczeniem, e osoby te będ  posiadać 
aktualne ksi eczki zdrowia sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego zał cznik nr 3 do 
formularza oferty. Wykaz winien zawiera 

f)  informacje potwierdzaj ce spełnienie warunku opisanego, w pkt 6 ust.1) lit. 
b.3.) SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich ł czny potencjał kadrowy oraz ł czne kwalifikacje), 

g) potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 5.ust. 1 lit. b.2). 

 opłacon  polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzaj cy, e wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci  cywilnej w zakresie prowadzenia 
działalno ci gospodarczej. 

 aktualne za wiadczenie wła ciwego naczelnika  Urzędu Skarbowego oraz wła ciwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzaj cych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem  
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
za wiadczeń, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na 
raty zaległych płatno ci, lub wstrzymanie cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu 
wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert; 

 informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy 
potwierdzaj cy wysoko ć posiadania, co najmniej 40.000 zł lub zdolno ć kredytow  
wykonawcy wystawion  nie wcze niej ni  6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

3 )  Postanowienia dotycz ce Wykonawców maj cych siedzib  lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: stosownie do tre ci § 4 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów,  
j a k i c h  mo e da 

4)  zamawiaj cy od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mog  być składane (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 231): 

a) je eli Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy ej w: pkt. 
7.1) lit. c, 

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzaj ce, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci, 
Przedmiotowy dokument/y, powinien by 

b)  wystawiony/e nie wcze niej ni  6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

c) je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powy ej – lit a), zastępuje się 
je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la się tak e osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, zło one przed wła ciwym organem s dowym, administracyjnym albo 
organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Wa no ć dokumentów- jak w lit. a). 

5) Ponadto Wykonawca składa: 

a) ofert , wg wzoru oferty, stanowi cego czę  

b)  III SIWZ; 

c) dokument· ustanawiaj cy Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie
 ubiegaj cych się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy 
Wykonawcy składaj  wspóln  ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; 



 

 

d) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowa nienie do podpisania oferty  
nie  wynika  bezpo rednio  ze  zło onego  w  ofercie  odpisu  z  wła ciwego rejestru. 

6) Dokumenty s  składane w formie oryginału lub kopii po wiadczonej „ZA ZGODNO Ć Z 
ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa nale y zło y 

7)  w oryginale lub po wiadczonej przez notariusza kopii.  Dokumenty sporz dzone w 
języku obcym s  składane wraz z tłumaczeniem na język polski, po wiadczonym – jak wy ej - 
przez Wykonawcę. 

8) Je eli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu 
utraciły sw  wa no  

9)                                             winny                     zostać                  uaktualnione. 

 

8. Sposób porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami. 

1) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w zwi zku z tym 
wszelka korespondencja z  

Zamawiaj cym musi być prowadzona w języku polskim. 

2) Wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i 
Wykonawcy przekazuj  sobie pisemnie na adres Zamawiaj cego lub za pomoc  faksu 67 26 
85 199. 

3) O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc  
telefaksu, uwa a się za zło one w terminie, je eli ich tre  

4)  dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie. 

5) Fakt otrzymania o wiadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji strony 
potwierdzaj  niezwłocznie, na dnie drugiej strony. 

6) Zamawiaj cy nie dopuszcza porozumiewania się drog  elektroniczn . 

7) Wszelk  korespondencję do Zamawiaj cego zwi zan  z niniejszym 
postępowaniem, nale y kierować na adres Zamawiaj cego okre lony w pkt 1. 2) SIWZ. 

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z Wykonawcami 

Osobami upowa nionymi przez Zamawiaj cego do kontaktowania się z Wykonawcami s : 

Paweł Ławniczak – 602 743 590 

Joanna Biniewska – 666 310 279 

 

10. Wymagania dotycz ce Wadium. Zamawiaj cy nie ustala wadium. 

11. Termin zwi zania ofert  

1)  Wykonawca pozostaje zwi zany zło on  ofert  przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2)  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przedłu y 

 termin zwi zania ofert , z tym, e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu zwi zania ofert , zwróci 

 się do Wykonawców o wyra enie zgody na przedłu enie tego terminu o oznaczony okres, nie dłu szy 
jednak ni  30 dni. 

 



 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

1)  Wykonawca ma prawo zło yć tylko jedn  ofertę. 

2) Tre  

 oferty musi odpowiada 

 tre ci SIWZ. Zło enie większej liczby ofert, oferty zawieraj cej rozwi zania alternatywne lub oferty 
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zło onych przez danego Wykonawcę. 

3)  Oferta musi by 

 sporz dzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
niewa no ci. Oferta musi być sporz dzona w języku polskim. 

4)  Ka dy dokument składaj cy się na ofertę musi być czytelny. 

5)  Oferta wraz z zał cznikami winna by 

 podpisana przez osobę/y upowa nion /e do reprezentowania Wykonawcy i składania o wiadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, figuruj c  w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalno ci gospodarczej; 

6)  Je eli oferta, zał czniki będ  podpisane przez inn  osobę ni  wymienion  powy ej, do  oferty nale y 
doł czy 

 prawidłowo podpisane pełnomocnictwo okre laj ce jego zakres oraz podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

7)  Wykonawcy mog  wspólnie ubiega 

 się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiaj  pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

8)  Podpis winien by 

 czytelny b d  opatrzony pieczęci  identyfikuj c  osobę składaj c  podpis; 

9)  adne dokumenty wchodz ce w skład oferty, w tym równie  te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegaj  zwrotowi przez Zamawiaj cego. 

10) Ka da poprawka w tre ci oferty, a w szczególno ci ka de przerobienie, przekre lenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinno by 

 parafowane przez Wykonawcę. 

11) Wzory dokumentów doł czonych do niniejszej SIWZ powinny zosta 

 wypełnione przez Wykonawcę i doł czone do oferty b d  te  przygotowane przez Wykonawcę w 
zgodnej z niniejsz  SIWZ formie. 

12) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o piecz tkach, Zamawiaj cy dopuszcza zło enie 
czytelnego zapisu o tre ci pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku 
pieczęci imiennej. 

13) Wszystkie niezapisane, wykropkowane, b d  inne puste/oznaczone miejsca w ofercie, Wykonawca 
uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykre la. W przypadku, gdy jakakolwiek czę  

 dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy". 

14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i zło eniem oferty. 

15) W przypadku zał czenia do oferty innych materiałów ni  wymagane przez Zamawiaj cego po dane 
jest, aby stanowiły one odrębn  czę ć niezł czon  z ofert  w sposób trwały. Materiały takie nie 
będ  podlegały ocenie przez Zamawiaj cego. 

16) Wykonawcy składaj cy ofertę wspóln  zobowi zani s  stosować przepisy kodeksu cywilnego 
oraz Pzp, w szczególno ci w zakresie odpowiedzialno ci solidarnej za niewykonanie lub nienale yte 



 

 

wykonanie zamówienia; 

 

17) Informacje stanowi ce tajemnice przedsi biorstwa: o wiadczenia i za wiadczenia składane 
w trakcie post powania stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, e nie mog  by 

 udostępniane, nale y wpisa 

 do Formularza Oferty. Oznacza to, e przedmiotowe dokumenty stanowi  tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (t.j. Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), dokumenty  te  powinny     by 

   odrębn   czę ci    nie zł czon     w  sposób  trwały  z     ofert . 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Wykonawca zobowi zany jest podać w 
Formularzu oferty cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Podana w ofercie cena brutto musi być 
wyra ona w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT naliczonego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

3) Podstaw  do okre lenia ceny jest pełen zakres 
zamówienia okre lony w przedmiocie zamówienia. Celem obliczenia ceny za wiadczenie usługi 
objętej przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowi zany jest do zapoznania się z zał cznikiem 
nr 1 do SIWZ . 

4) Cena ryczałtowa wykonania usługi musi 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowa 

5)  wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu nale ytej i zgodnej z obowi zuj cymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena 
ryczałtowa okre lona przez Wykonawcę nie podlega zmianom. 

6 )  Wykonawca musi przewidzie 

7 )   wszystkie okoliczno ci, które mog  wpłyn  

8)  na cenę zamówienia. W zwi zku z powy szym 
wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania 
zamówienia. Mo liwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej po wcze niejszym uzgodnieniu terminu z 
Zamawiaj cym. 

9) Cenę brutto nale y wyliczy 

10)  zgodnie z ustaw  z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) 

11) Cenę podan  w Formularzu Ofertowym nale y 
podać z dokładno ci  do dwóch miejsc po przecinku. 

12) Ceny okre lone przez Wykonawcę nie podlegaj  
zmianom. 

13) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację 
niniejszego zamówienia, okre lone zostały w czę ci IV niniejszej SIWZ (wzorze umowy). 

14) Zamawiaj cy poprawi oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, stosownie do 
tre ci art. 87 ust. 2 pzp Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15) Nie dopuszcza się stosowania upustów, 



 

 

opustów, rabatów. 

 

14. Wyja nianie i zmiany w tre ci SIWZ 

1)  Wyja nianie tre ci SIWZ. 

a) Wykonawca mo e zwróci 

b)  się do Zamawiaj cego z pisemn  pro b  o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiaj cy jest obowi zany niezwłocznie udzieli 

c)  wyja nień, chyba, e pro ba o wyja nienie tre ci specyfikacji wpłynęła do Zamawiaj cego 
na mniej ni  2 dni przed terminem składania ofert. 

d) Zamawiaj cy jednocze nie przeka e tre  

e)  zapytań wraz z wyja nieniami wszystkim  

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania ródła zapytania oraz zamie ci na 
własnej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Udzielaj c wyja nień 
Zamawiaj cy nie ujawni ródła zapytania. 

2)  Zmiany w tre ci SIWZ. 

a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed upływem terminu składania 
ofert, zmieni 

b)  tre  

c)  niniejszej SIWZ. Dokonan  w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiaj cy przeka e 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsz  SIWZ, a tak e zamie ci 
przedmiotow  zmianę na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. 

d) je eli zmiana tre ci SIWZ prowadzi do zmiany tre ci ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiaj cy zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

e) je eli w wyniku zmiany tre ci SIWZ nieprowadz cej do zmiany tre ci ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiaj cy 
przedłu y termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano, SIWZ, 
oraz na stronie internetowej, je eli SIWZ jest udostępniona na tej stronie internetowej. 

f) w przypadku rozbie no ci pomiędzy tre ci  niniejszej SIWZ, a tre ci  udzielonych 
odpowiedzi, jako obowi zuj c  nale y przyj  

g)  tre  

h)  pisma zawieraj cego pó niejsze o wiadczenie Zamawiaj cego. Zmiany s  ka dorazowo 
wi ce dla Wykonawców. 

3)  Zebranie Wykonawców 

Zamawiaj cy nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

15. Zmiany lub wycofanie zło onej oferty 

1)  Skuteczno  

 zmian lub wycofania zło onej oferty. 

Wykonawca mo e wprowadzić zmiany lub wycofać zło on  przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie zło onej oferty s  skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

2)  Zmiana zło onej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje zło onej oferty musz  by 



 

 

 zło one w miejscu i  według zasad obowi zuj cych przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawieraj ce zmiany nale y dodatkowo opatrzy 

 dopiskiem "ZMIANA". W przypadku zło enia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) ka dej 
„ZMIANY” nale y dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”. 

3)  Wycofanie zło onej oferty. 

Wycofanie zło onej oferty następuje poprzez zło enie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na pi mie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nale y zło y 

 w miejscu i według zasad obowi zuj cych przy składaniu oferty. Odpowiednio opisan  kopertę 
(paczkę) zawieraj c  powiadomienie nale y dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

16. Miejsce, termin i sposób zło enia oferty 

1)  Ofertę  nale y  zło yć  w  siedzibie  Zamawiaj cego:  Aquapark W growiec Sp. z o.o. w  W growcu 
(62-100),  ul. 

Ko ciuszki 49a, pok. A2, w nieprzekraczalnym terminie:
 

 

Do dnia 22.12.2017r. do godz. 15:00 

2) Ofertę nale y umie cić w zamkniętym opakowaniu (kopercie). Opakowanie winno by 

3)  oznaczone nazw  (firm ), siedzib  i adresem Wykonawcy oraz opisane następuj co: 

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

Aquapark W growiec Sp. z o.o.
 

ul. Ko ciuszki 49a 

62-100 W growiec 

 

OFERTA: 

 

zło ona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

 

„Kompleksowe sprz tanie Aquaparku w W growcu” 

 

Znak sprawy: Aqua.1/17 

 

Nie otwiera 

 przed dniem  22.12.2017 r., godzina 15.00 

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

 

3)  Zamawiaj cy niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o zło eniu oferty po terminie oraz zwróci 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Publiczne   otwarcie   ofert   nast pi   w   siedzibie   Zamawiaj cego   w   Aquapark W growiec Sp. z 



 

 

o.o.  w 
W growcu, ul. Ko ciuszki 49a, sala konferencyjna.

 

 

w dniu 22.12.2017 o godz. 15.30 

 

18. Tryb otwarcia ofert 

1)  Otwarcie ofert jest jawne. 

2) Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwotę, jak  zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3)  Podczas otwarcia ofert odczytane zostan : nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a tak e 
informacje dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatno ci. Wykonawca nie 
mo e zastrzec w ofercie tych informacji, jako stanowi cych tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostan  przekazane niezwłocznie 
nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek. 

 

19. Tryb oceny ofert 

1)  Wyja nienia tre ci ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

a)  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiaj cy  mo e  dać  od  Wykonawców wyja nień 
dotycz cych tre ci zło onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiaj cym a Wykonawc  negocjacji dotycz cych zło onej oferty oraz 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre ci z zastrze eniem czynno ci okre lonych w 
niniejszym punkcie lit. b. 

b)  Zamawiaj cy poprawi w tek cie oferty 

- oczywiste omyłki pisarskie 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek 

- inne omyłki polegaj ce na niezgodno ci oferty z SIWZ, niepowoduj ca 
istotnych zmian 

tre ci oferty,
 niezwłocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

c)  W przypadku stwierdzenia, e oferta zawiera ra co nisk  cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, Zamawiaj cy zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o  udzielenie  w  
okre lonym  terminie  wyja nień  dotycz cych  elementów  oferty 

maj cych wpływ na wysoko  

 ceny. 

d) Zamawiaj cy odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie zło ył wyja nień lub je eli dokonana ocena 
wyja nień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, e oferta zawiera ra co nisk  cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

e)  Zamawiaj cy zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do 
zło enia wyja nień dotycz cych o wiadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
Pzp. 

2)  Sposób oceny zgodno ci oferty z tre ci  niniejszej SIWZ 

a) Ocena zgodno ci oferty z tre ci  SIWZ przeprowadzona zostanie wył cznie na podstawie 



 

 

analizy dokumentów i o wiadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrze eniem lit. 
b). 

b) Zamawiaj cy wezwie, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, Wykonawców, którzy w okre lonym 
terminie nie zło yli wymaganych o wiadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy (patrz: pkt 7.1 i 2 SIWZ), lub, którzy nie zło yli pełnomocnictw (patrz pkt 7.3 lit. ci d), albo, 
którzy zło yli wymagane o wiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj ce 
błędy, lub którzy zło yli wadliwe pełnomocnictwa, do ich zło enia w wyznaczonym terminie, 
chyba, e mimo ich zło enia konieczne byłoby uniewa nienie postępowania; o wiadczenia lub 
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi wymagań okre lonych przez zamawiaj cego, nie 
pó niej ni  do upływu terminu składania ofert. 

3)  Wykluczenie Wykonawcy 

a) Formalne przesłanki wykluczenia Wykonawców reguluje art. 24 Pzp. 

b) Zamawiaj cy zawiadomi równocze nie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne z 
zastrze eniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

c) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon , zgodnie z art. 24 ust. 4 
Pzp.

 

4)  Odrzucenie oferty 

a) Przesłanki odrzucenia oferty zawiera art. 89 Pzp. 

b) Zamawiaj cy zawiadomi o odrzuceniu oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

5)  Uniewa nienie post powania 

a) Przesłanki uniewa nienia postępowania zawiera art. 93 ust. 1 Pzp. 

b) O uniewa nieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiaj cy zawiadomi 
równocze nie wszystkich Wykonawców, którzy: 

 

 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewa nienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert; 

 zło yli oferty – w przypadku uniewa nienia postępowania po upływie terminu 
składnia ofert.  

 W przekazanym uniewa nieniu zostanie podane uzasadnienie faktyczne i prawne.  

c) W przypadku uniewa nienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiaj cy 
na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o 
wszczęciu 

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

 

20. Kryterium oceny ofert 

1) Zamawiaj cy oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostan  zło one przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiaj cego z niniejszego 
postępowania; 

b) nie zostan  odrzucone przez Zamawiaj cego. 

2)  Kryterium oceny ofert stanowi: 

a)  najni sza cena – 100%   



 

 

3)  Oferty będ  oceniane na podstawie ceny brutto, podanej w formularzu ofertowym, 
z zastrze eniem ppkt 4 i przeliczone wg wzoru: 

 

  C = (
NAJNI SZA OFEROWANA CENA/ 

CENA BADANEJ OFERTY) x 100 

 

4)  Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwy sz  ilo ć punktów . 

5)  Je eli zło ono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowi zku 
podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  
dotycz cym  wewn trzwspólnotowego  nabycia  towarów,  Zamawiaj cy  w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowi zek 
wypłacić zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

6)  Je eli Zamawiaj cy nie mo e dokona 

 wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, e zostały zło one oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy zło yli te oferty, do zło enia w terminie okre lonym 
przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych. 

7)  Wykonawcy, składaj c oferty dodatkowe, nie mog  zaoferowa 

 cen wy szych ni  zaoferowane w zło onych ofertach. 

 

21.  Informacje o f o r m a l n o c i a c h , j a k i e  p o w i n n y   zosta 

 dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
 sprawie zamówienia publicznego 

W przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty zło onej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegaj cych o udzielenie zamówienia, Zamawiaj cy będzie wymagał przed podpisaniem umowy 
przedło enia umowy reguluj cej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi 
zawiera 

 postanowienia okre lone w art. 141 Pzp, dotycz ce solidarnej odpowiedzialno ci wszystkich 
Wykonawców występuj cych wspólnie za wykonanie umowy. 

 

22.   Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy 

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia nale ytego wykonania umowy. 

 

23.  Istotne dla stron postanowienia dotycz ce umowy i warunki umowy zostały 
wprowadzone do wzoru umowy – cz  

 IV SIWZ 

Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp, Zamawiaj cy dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do 
umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz 
okre la warunki tych zmian poprzez dopuszczenie mo liwo ci zmian umowy w formie 
pisemnego aneksu dotycz cego w szczególno ci: 

1. Zmiana terminu wykonania usługi 

a) zmiany spowodowane sił  wy sz , w tym klęskami ywiołowymi, warunkami atmosferycznymi 
uniemo liwiaj cymi zrealizowanie usług w terminie, 

b) zmiany będ ce następstwem okoliczno ci le cych wył cznie po stronie Zamawiaj cego, w 
szczególno ci wstrzymanie usług, 



 

 

W przypadku wyst pienia którejkolwiek z okoliczno ci wymienionych w ust. 1 lit. a)-b) termin 
wykonania usługi mo e ulec odpowiedniemu przedłu eniu o czas niezbędny do nale ytego jej 
wykonania, nie dłu ej jednak ni  o okres tych okoliczno ci. 

2. Zmiana sposobu spełnienia wiadczenia  

a) zmiany spowodowane nieprzewidywaln  konieczno ci  wykonania usług nie wymienionych 
w Umowie. Zamawiaj cy w powy szym przypadku dopuszcza mo liwo ć wykonania usług  

zamiennych, równowa nych, ale ich cena nie mo e przewy szać ceny usług podstawowych.  

Wykonawca zobowi zany jest wykonania usługi na zasadach okre lonych w niniejszej Umowie, 

b)  zmiany spowodowane konieczno ci  realizacji okre lonych usług w większej ilo ci ni  
wymieniona w Umowie. Zmiany powy sze mo liwe s  przy równoczesnym zmniejszeniu 
ilo ciowym pozostałych usług i bez zwiększania całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy  

c) zmiany spowodowane nie wykorzystaniem pełnej ilo ci usług. W powy szym przypadku 
Umowa mo e zostać przedłu ona do czasu wykorzystania pełnej ilo ci usług okre lonych w 
Umowie i bez zwiększania całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy 

a) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku 
udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, 
upusty będ  obowi zywały równie  dla tej Umowy,  

b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Je li zmiana stawki 

VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy 
dopuszcza mo liwo ć zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równ  ró nicy w 
kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Je li zmiana stawki VAT będzie 

powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy
 dopuszcza 

mo liwo ć zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowi c  ró nicę kwoty podatku VAT 
zapłaconego przez Wykonawcę. 

4. Warunki dokonywania zmian: - inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub 
zamawiaj cego, - uzasadnienie zmiany prawidłow  realizacj  przedmiotu umowy w formie pisemnej 
pod rygorem niewa no ci, w formie aneksu do umowy. Zmiana umowy z naruszeniem powy szych 
zasad podlega uniewa nieniu. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp: Zmiana danych zwi zanych z 
obsługa administracyjno- organizacyjna Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany 
d a n y c h  t e l e a d r e s o w y c h , z m i a n y  o s ó b  w s k a z a n y c h  d o  kontaktów miedzy 
Stronami. 

 

24. rodki ochrony prawnej 

rodki ochrony prawnej przysługuj  wykonawcy, a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub miał 
interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub mo e ponie ć szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia rodki ochrony prawnej przysługuj  równie  organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. W p r z e d m i o t o w y m  
p o s t ę p o w a n i u  Wykonawcy przysługuj  ni ej wymienione rodki ochrony prawnej. 

1. Poinformowanie zamawiaj cego o podj tej przez niego niezgodnej z przepisami 
ustawy czynno ci lub zaniechaniu czynno ci. 

1) Wykonawca mo e  poinformować  zamawiaj cego  o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynno ci podjętej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on zobowi zany na 
podstawie ustawy.

 



 

 

2) Informację, o której mowa w ppkt. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiaj cemu:
 

a)  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno ci zamawiaj cego - je eli została 
przesłana faksem lub drog  elektroniczn , albo w terminie 10 dni 

– je eli została przesłana w inny sposób; 

b)  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych l u b  s p e c y f i k a c j i  i s t o t n y c h  w a r u n k ó w  zamówienia n a  
s t r o n i e  internetowej je eli dotyczy tre ci ogłoszenia lub
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

c)  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci  
mo na  było  powzi ć  wiadomo ć  o  czynno ciach  innych  ni  

okre lone w lit. a) i b). 

 

2. Odwołanie. 

1) Odwołanie przysługuje wył cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci zamawiaj cego  

podjętej w postępowaniu, dotycz cej: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu; 

b) 
wykluczenia odwołuj cego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 
c) 

odrzucenia oferty odwołuj cego.
 

2) Na podjęte przez Zamawiaj cego niezgodne z przepisami ustawy czynno ci lub zaniechanie 
czynno ci, do której jest on zobowi zany na podstawie ustawy, nie przysługuje odwołanie, z 
zastrze eniem czynno ci, o których mowa ppkt. 1. 

3) Odwołanie p ow i n no  w ska zywać  c z y n n o ć , k t ó r e j  z a r z u c a  s i ę  n i e zg o d n o ć  z  
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, okre la 

 danie oraz   wskazywać   okoliczno ci  faktyczne  i  prawne  uzasadniaj ce  wniesienie 
odwołania. 

4) Odwołanie wnosi  się  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

5) Odwołuj cy przesyła kopię odwołania zamawiaj cemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna 

 się z jego tre ci  przed upływem tego terminu. Domniemywa się, i  zamawiaj cy mógł zapoznać 
się  z  tre ci   odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  je eli przesłanie 
jego kopii  nast piło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomoc  faksu lub 
drog  elektroniczn .

 
6) Odwołanie wnosi się:

 

a)   w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno ci zamawiaj cego okre lonej 
w ppkt. 1 lit. b i c, stanowi cej podstawę jego wniesienia,  –  j e e l i  została przesłana 
faksem lub drog  elektroniczn , albo w terminie 10 dni – je eli została przesłana w 
inny sposób;

 
b)   w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych l u b  s p e c y f i k a c j i  i s t o t n y c h  w a r u n k ó w  z a m ó w i e n i a  n a  
s t r o n i e  internetowej, je eli podstaw  do jego wniesienia jest czynno  

 okre lona w ppkt. 1 lit. a. 



 

 

3. Skarga do s du 

1) Na  orzeczenie  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego 
przysługuje skarga do s du. 

2) Skargę  wnosi  się  do s du  okręgowego  wła ciwego  dla  siedziby  albo  miejsca zamieszkania 
zamawiaj cego. 

3) Skargę  wnosi  się  za  po rednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  7  dni  od  dnia 

doręczenia  orzeczenia  Izby,  przesyłaj c  jednocze nie  jej  odpis  przeciwnikowi skargi. 
Zło enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

4) W postępowaniu tocz cym się na skutek wniesienia skargi nie mo na rozszerzyć dania 
odwołania ani występować z nowymi daniami. 

 

 

 

 

25. Podwykonawstwo 

Zamawiaj cy da wskazania przez wykonawcę w ofercie czę ci zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom.  

 

26. Zamówienia cz ciowe 

Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert czę ciowych. 

 

27. Umowa ramowa. 

Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

28. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

29. Zamawiaj cy nie dopuszcza porozumiewania si  drog  elektroniczn  z zastrze eniem 
informacji zamieszczanych na stronie internetowej, na  której zamieszczona została siwz. 

 

30. Zamawiaj cy nie przewiduje rozlicze  w walucie obcej. 

 

31. Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

32. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powania za wyj tkiem sytuacji 
okre lonej w art. 93 ust. 4 Pzp. 

 

33. Informacje dodatkowe. 

1)  Udostępnianie dokumentacji postępowania: 

a)  protokół  postępowania wraz z zał cznikami  jest jawny. Zał czniki  do protokołu 



 

 

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu postępowania, 
z tym, e oferty s  jawne od chwili ich otwarcia; 

b)  nie ujawnia się informacji stanowi cych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca, nie pó niej ni  w terminie składania 
ofert, zastrzegł, e nie mog  one być udostępniane; 

c) udostępnianie  dokumentacji  postępowania  odbywać  się będzie  wg  zasad okre lonych w § 5 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 pa dziernika 

2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

 

34. Postanowienia ko cowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 



 

 

 
 
 
 
 

CZ Ć II SIWZ 
 

OPIS ZAMÓWIENIA B D CEGO PRZEDMIOTEM REALIZACJI PRZEZ GW 
 
Szczegółowy zakres realizowanych prac: 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNO CI I PRAC PORZ DKOWYCH 

Sprz tanie gruntowne z u yciem odpowiednich rodków, zgodnie z zaleceniami Zamawiaj cego: hal 
basenowych, holu głównego, klatek schodowych, toalet, sanitariatów, szatni, sauny, trybun, niecek 
basenowych, korytarzy, windy, wnętrza rury zjazdowej. Mycie dekoracji, powierzchni przeszklonych, 

sprz tanie terenów zewnętrznych 

W GODZINACH 22.00 – 6.00 lub w godzinach zamkni cia Aquaparku 

 hale basenowe, płaszczyzny poziome – 365 dni; mycie codzienne, dezynfekcja 
 hol główny płaszczyzny poziome – 365 dni; mycie codzienne 
 hol główny płaszczyzny poziome – 1 x kwartał; mycie gruntowne 
 hale basenowe- ciany; 365 dni; mycie codzienne 
 hale basenowe – ciany; 155 dni; dezynfekcja 
 hale basenowe – ciany; 1 x kwartał; mycie gruntowne 
 toalety, prysznice – 365 dni; mycie codzienne, dezynfekcja 
 schody prowadz ce do zje d alni – 365 dni; mycie gruntowne, dezynfekcja 
 szatnie + szafki – 365 dni; mycie codzienne, dezynfekcja 
 sauny – 365 dni; mycie codzienne, dezynfekcja 
 trybuny – 365 dni; mycie codzienne 
 niecki basenowe- odkurzacz – 365 dni; czyszczenie codzienne 
 niecki basenowe – w okresie przerwy technologicznej; dezynfekcja, czyszczenie gruntowne (min 1 

raz w roku) 
 wnętrze rury zjazdowej – 1 x kwartał; czyszczenie gruntowne 
 winda mycie, czyszczenie codzienne 

 

 W GODZINACH 6.30 – 22.00 lub w godzinach otwarcia Aquaparku 

 mycie płytek 

 bie ce utrzymanie czysto ci w szatniach, toaletach, – co 45 min, potwierdzone w karcie 
sprz tania 

 czyszczenie umywalek i zlewozmywaków – codziennie wielokrotnie powtarzane 
 czyszczenie i dezynfekcja muszli klozetowych – codziennie wielokrotnie powtarzane 
 czyszczenie pisuarów - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 czyszczenie podłóg i dezynfekcja - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 czyszczenie luster - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 czyszczenie i dezynfekcja armatury - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 czyszczenie kabin, drzwi i cian - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 uzupełnienie papieru toaletowego - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 uzupełnianie ręczników papierowych - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 uzupełnianie mydła, elu w płynie - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 uzupełnianie wkładów neutralizatorów przykrych zapachów - codziennie wielokrotnie powtarzane 

– min. 20 szt. 



 

 

 opró nianie pojemników na mieci - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 wymiana worków plastikowych na mieci - codziennie wielokrotnie powtarzane 

 
 
 

 czyszczenie pojemników na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe - codziennie 
wielokrotnie powtarzane 

 mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł. Ławek, klamek, uchwytów - codziennie wielokrotnie 
powtarzane 

 mycie płytek ciennych - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 czyszczeni e i dezynfekcja siedzisk w saunach - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 czyszczenie i dezynfekcja pla y wokół niecek basenów i przy saunach – codziennie wielokrotnie 

powtarzane 
 czyszczenie  i udra nianie kratek odpływowych – codziennie w zale no ci od potrzeb 
 mycie  okien 
 sprz tanie terenu zewnętrznego 
 pielęgnacja zieleni 
 spryskanie rodkiem dezynfekuj cym wszystkich płaszczyzn pionowych i poziomych - codziennie 

wielokrotnie powtarzane 
 usuwanie zabrudzeń z linii lustra wody – codziennie w zale no ci od potrzeb 
 usuwanie wody z podłogi pla y, sauny, szatni - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 czyszczenie suszarek w szatniach i holu – codziennie w zale no ci od potrzeb 
 czyszczenie lamp w szatniach, toaletach, prysznicach i na holach – 4 x w miesi cu 
 mycie grzejników na terenie całego Aquaparku – 4 x w miesi cu 
 powierzchnie przeszklone wewn trz – cały Aquapark – 365 dni; mycie codzienne – szyby 

powinny być przejrzyste 
 czyszczenie i konserwacja posadzek ceramicznych, kamiennych itp. - codziennie wielokrotnie 

powtarzane 
 czyszczenie parapetów – 1 x dziennie 
 mycie przeszkleń (okna i drzwi w holu) – 1 x dziennie 
 odkurzanie i mycie schodów, barierek, balustrad itp. - 1 x dziennie 
 mycie drzwi – 1 x tydzień 
 czyszczenie drzwi ewakuacyjnych po stronie zewnętrznej – 1 x tydzień 
 czyszczenie ro lin i dekoracji – 1 x tydzień 
 podlewanie kwiatów – 1 x tydzień 
 odkurzanie mat podłogowych, wycieraczek - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 sprz tanie pulpitów recepcji i szatni - codziennie wielokrotnie powtarzane 
 bie ce uzupełnianie zainstalowanych dozowników do: mydeł, elu pod prysznic, papieru 

toaletowego i ręczników papierowych – codziennie w zale no ci od potrzeb 
 

 Częstotliwo ć wymienionych powy ej czynno ci mo e ulec zwiększeniu w razie dodatkowej potrzeby. 

 Sprz tanie powierzchni biurowych, socjalnych oraz pomieszczeń gospodarczych. 

 W GODZINACH FUNKCJONOWANIA BIURA SPÓŁKI AQUAPARK 

 wycieranie kurzu z mebli – 2 x tydzień 
 wycieranie kurzu z parapetów - 1 x dziennie 
 wycieranie kurzu z dekoracji – 4 x w miesi cu 
 wycieranie kurzu z lamp, elementów wentylacyjnych - 1 x w miesi cu 
 opró nianie pojemników na mieci - 1 x dziennie 
 wymiana worków plastikowych na mieci - 1 x dziennie 
 mycie szaf, drzwi, framug, kontaktów, wył czników, itp. - 1 x w miesi cu 



 

 

 odkurzanie tapicerki meblowej – 1 x na kwartał 
 czyszczenie cokołów podłogowych - 1 x dziennie 
 wycieranie kurzu z szaf, grzejników, itp. - 4 x w miesi cu 
 mycie posadzek twardych - 1 x dziennie 
 czyszczenie koszy na mieci – 4 x w miesi cu 

 
 

 czyszczenie komputerów i aparatów tel. - 1 x tydzień 
 dezynfekcja aparatów tel. - 4 x w miesi cu 
 mycie automatów, zabawek – 1 x tydzień 
 mycie okien zewnętrznych – 1 x w miesi cu 
 pomieszczenie podbasenia – sprz tanie – 1 x tydzień 
 pomieszczenie socjalnie, biurowe, szatnie podbasenia – sprz tanie codzienne 
 mycie naczyń z pomieszczeń biurowych – codziennie, wielokrotnie powtarzalne 

 

Częstotliwo ć wymienionych powy ej czynno ci mo e ulec zwiększeniu w razie dodatkowej potrzeby.  

Utrzymanie czysto ci terenu zewnętrznego 

 zbieranie mieci, zamiatanie, zimowe utrzymanie (od nie anie, usuwanie oblodzenia w okresie 
zimowym) – teren działki Aquaparku z podjazdem i chodnikiem prowadz cym z parkingu do 
budynku Aquaparku 

 zbieranie mieci, zamiatanie parkingu i drogi dojazdowej bez od nie ania i usuwania oblodzenia w 
okresie zimowym – codzienne w zale no ci od potrzeb 

 koszenie trawników, usuwanie chwastów, przycinanie drzew i krzewów – teren działki Aquaparku 
oraz parking i drogi dojazdowej – w zale no ci od potrzeb w sezonie 

 podlewanie zieleńców – teren działki Aquaparku oraz parkingu i drogi dojazdowej – w zale no ci 
od potrzeb w sezonie 

 czyszczenie elewacji zewnętrznej – 1 x kwartał 
 mycie konstrukcji oszklonych – 1 x kwartał 
 czyszczenie zewnętrzne konstrukcji zje d alni – 1 x kwartał 
 od nie anie daszków nad wej ciem do Aquaparkiem 
 od nie anie powierzchni dachu Aquaparku 

 

Częstotliwo ć wymienionych powy ej czynno ci mo e ulec zwiększeniu w razie dodatkowej potrzeby np. 

ze względu na warunki atmosferyczne. 

Zamawiaj cy zastrzega sobie wprowadzenie kart sprz tania dla wszystkich pomieszcze  z 
obowi zkowym potwierdzeniem przez osob  sprz taj c  cz stotliwo ci i jako ci sprz tania. 

WYKAZ URZ DZE , NARZ DZI, PREPARATÓW 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie niezbędnego do wykonywania zamówienia urz dzeń, 
narzędzi oraz preparatów z kart  charakterystyki 
 
Urz dzenia, narz dzia 

 3 zestawy serwisowe - zestaw typu Roll Mop, wyposa enie: prasa do wyciskania, wiadro 20l, 
wiadro 20l, worek 120l niebieski 

 4 zestawy dwu wiaderkowe - zestaw typu Roll Mop, wyposa enie: prasa do wyciskania, wiadro 20 
l, wiadro 20 l  

 4 zestawy mop + stela  - mop bawełniany, do mycia ka dego rodzaju posadzek 
 4 zestawy miotła + szufelka; 



 

 

 Urz dzenia do zbierania nadmiaru wody z posadzek min 2 szt. 
 Maszyna jednotarczowa; przeznaczona do maszynowego mycia posadzek 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Odkurzacz podwodny przeznaczony do czyszczenia dna (niecka rekreacyjna i sportowa) w celu 
utrzymania czysto ci i przejrzysto ci wody. 

 ciereczki, g bki, ręczniki papierowe oddzielne do mycia ró nych powierzchni w ka dym 
pomieszczeniu - zalecane u ycie odrębnych kolorów cierek do sprz tania ka dej powierzchni 

 
Preparaty: 

 rodek do czyszczenia basenów i ich otoczenia - zawieraj cy: kwas fosforowy, biodegradowalne 
rodki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, od wie acze 

 rodek do dezynfekcji urz dzeń sportowych i powierzchni wokół niecek basenowych - 
zawieraj cy zwi zki amin czwartorzędnych 

 rodek do gruntownego czyszczenia niecek basenowych i innych powierzchni - zawieraj cy kwas 
solny, kwas fosforowy, biodegradowalne rodki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji 

 rodek czyszcz cy do sanitariatów i utrzymania czysto ci - zawieraj cy kwas fosforowy, 
biodegradowalne rodki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, rodki zapachowe 

 rodek do dezynfekcji powierzchni podłóg, kabin natryskowych - zawieraj cy czwartorzędne 
zwi zki amonowe i aldehydy 

 rodki do mycia ró nych powierzchni zawieraj ce rodki zapachowe 
 rodek do czyszczenia i pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej - zawieraj cy, co najmniej < 

25% kwasu fosforowego, inhibitory korozji 
 rodek czyszcz cy do ła ni parowej - substancja alkaiczna o zawarto ci wodorotlenku sodu < 

0,5% 
 rodek dezynfekuj cy do powierzchni drewnianych w saunach - substancja zawieraj ca < 5% 

nadtlenku wodoru 
 rodki zapachowe i urz dzenia dozuj ce neutralizuj ce nieprzyjemne zapachy w toaletach i pod 

prysznicami min 20 szt. 
 rodek do czyszczenia rdzy 
 Inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
 
Zamówienie  będzie  wykonywane  z  u yciem  wy ej wymienionych  przedmiotów, a wykonawca 
zobowi zuję się  do bie cego utrzymywania wskazanej minimalnej ilo ci urz dzeń, narzędzi i 
preparatów w miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego w Aquaparku.



 

 

 
 

CZ Ć III 
 

Formularz oferty i formularze zał czników do oferty 

 

 

OFERTA 
 

DLA PRZETARGU W TRYBIE ZAPYTANIA O CEN  
na wykonanie zadania pn.: 

„Kompleksowe sprz tanie Aquaparku w W growcu” 
 

Nazwa i adres Zamawiaj cego: 
Aquapark W growiec Sp. z o.o. 

ul. Ko ciuszki 49a, 62-100 W growiec 
 
 

Data: .................................................... 
 

Nazwa Wykonawcy: 
 

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

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

Adres Wykonawcy: 
..................................................................................................... 
(ulica, nr domu, nr lokalu) 

..................................................................................................... 
(kod, miejscowo  
, województwo, powiat) 

..................................................................................................... 
(adres internetowy, e-mail) 

 
 

Numer telefonu ......................................... i telefaksu 

................................. NIP .......................................... REGON  

Niniejsza oferta zostaje zło ona przez (wypełni 
 tylko w przypadku składania wspólnej oferty)*: 

 

l.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)
 

 
Wykonawca  nr 

1
 

  

 
Wykonawca  nr 2 

  

 
Uwaga: W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa Wykonawcy(ów)”  



 

 

 

 

 

Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotycz cych 

„adresu Wykonawcy(ów)” - dane Pełnomocnika konsorcjum. 

 
I. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w zakresie okre lonym 

specyfikacj  istotnych warunków zamówienia (siwz) za cenę: 
 
 

brutto ................................................... zł w tym VAT .......%/miesięcznie 
 
netto  ................................................... 

 
w wysoko ci ł cznej za 36 miesięcy: 

 
 

brutto ................................................... zł w tym VAT .......% 
 
netto  ................................................... 

 
 
 
II.  Zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem bez udziału podwykonawcy/zamierzam 

wykonać przy pomocy podwykonawcy powierzaj c mu wykonanie zamówienia w czę ci 
………………………………………………………………………………...…………………
……........………………… 

III. Zobowi zuję(emy)  się  wykonywać  przedmiot  zamówienia  w  okresie  36 miesięcy licz c od 
dnia podpisania umowy. 

 
IV. Warunki płatno ci: 

 
akceptujemy warunki płatno ci okre lone w § 11 projektu umowy 

 
V. O wiadczamy, e: 

 
1.  gwarantuję(my) wykonanie cało ci niniejszego zamówienia zgodnie z tre ci : SIWZ, wyja nień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

2.  zło ona oferta wi e nas na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert, 

3.  akceptuję(emy) bez zastrze eń projekt umowy przedstawiony w Czę ci IV siwz, 

4.  w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsz  umowę 
zobowi zuję(emy) się zawrze 

 w miejscu i terminie jakie zostan  wskazane przez Zamawiaj cego, 

5.  adne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi  tajemnicy przedsi biorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
*)  

/ wskazane poni ej 
informacje zawarte w ofercie stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwi zku z niniejszym nie mog  być one udostępniane, 

w szczególno ci innym uczestnikom postępowania
*)

: 
 
 
l.p. 

 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 
informacji 

Strony w 
ofercie

 
a one 
)

od do 



 

 

a)
    

b)
    

c)
    

Uwaga: 
*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi  nieujawnione do publicznej wiadomo ci informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadaj ce  
 
 
warto  
 gospodarcz , co, do których przedsiębiorca podj ł niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufno ci. 
 
 
**) Wykonawca zał czy niniejsze o wiadczenie, tylko wówczas, je eli uzna, i  które  z 

informacji zawartych w ofercie stanowi  tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie 
mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp, 

 
VI. Zał cznikami do niniejszej oferty s : 

 
1) aktualny  odpis  z  wła ciwego  rejestru   

2) O wiadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 12)÷23) Ustawy - Zał cznik nr 1, 

3) O wiadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy - Zał cznik nr 2, 

4) ................................................................................ 

5) ................................................................................ 
 

Ofertę   wraz   z   zał cznikami   składamy   na kolejno   ponumerowanych   i 
podpisanych stronach/kartach. 

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

miejscowo ć, data 
 
 

 
........................................................... 
 
podpis Wykonawcy lub upowa nionego 
przedstawiciela 

 
*) niepotrzebne skre li 

 



 

 

 
 

ZAŁ CZNIK NR  1 DO OFERTY
 

 
 
 
 

O WIADCZENIE 
 

(zgodne z art. 25a ust. 1 

Prawa zamówie  publicznych) 
 

Pieczę 
 Wykonawcy

 
 
 
 
Wykonawca: 

……………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 

Zamawiaj cy: 

Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 49a, 62-100 Wągrowiec 

 

 
 

O wiadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówie  publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

I. DOTYCZ CE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe sprzątanie Aguaparku 

oświadczam, co następuje: 

O WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23,ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        

……………………………… 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

                                                                                         (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIEBĘD CEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość) ,dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

                                                                                         (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



 

 

II.DOTYCZ CE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę żłobka na Kompleksowe 

sprzątanie Aguaparku oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w     specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 6. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

                                                                                         (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 6 SIWZ, polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

…………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

                                                                                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

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

                                                                                                      (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 



 

 

 



 

 

ZAŁ CZNIK NR  2 DO OFERTY
 

 
 
 
 
 

 
 

Pieczę 
 Wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB I 

PODMIOTÓW, 

KTÓRE B D  

WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 
 
 
 

 
Lp. 

 
Nazwisko i 

Imi  lub 
ilo  

 osób 

 
Planowana funkcja 

przy realizacji 
zamówienia 

Zawód, 
wykształcenie, 

posiadane 
uprawnienia 

Podstawa 
dysponowania 

     

 
 

O wiadczam, e wszystkie osoby wykonuj ce zadanie b d  posiadały aktualne 
ksi eczki zdrowia. 

 
 
 
 

  ........................................................... 
podpis Wykonawcy lub upowa nionego przedstawiciela



 

 

 
 
 

ZAŁ CZNIK NR  3 DO OFERTY
 

 
 
 
 
 
 

 

Pieczę 
 Wykonawcy

 

WYKAZ NIEZB DNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

URZ DZE , NARZ DZI ORAZ PREPARATÓW DO 

SPRZ TANIA RÓ NYCH POWIERZCHNI Z ATESTEM PZH

 
 
 
 
 

 
 

Lp. 
 
 

Nazwa urz dzenia, narz dzia oraz preparatu do sprz tania 
minimalna ilo  

 dost pna do wykonania zadania w miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego 
 
 

Podstawa dysponowania 
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ZAŁ CZNIK NR 4 DO OFERTY  

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj cego na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiaj cemu poniższe o wiadczenie 

(o wiadczenie nie może być złożone wraz z ofert  

 

 

I N F O R M A C J A  

W TRYBIE ART. 24 UST. 11 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe sprzątanie Aquaparku w Wągrowcu” 

oświadczam, co następuje: 

 

   – informuję, że*: 

 nie przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), z żadnym z 

wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, 

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), z następującymi 

wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

- …………….. 

- …………….. 

* właściwe zaznaczyć 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.    ................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Cz  
 IV  

Projekt umowy 
 
 
 

UMOWA NR …./2017 
zawarta w dniu …….. 

 
pomiędzy: 
 
………………………………….. z siedzib  w ....................................................................., 
zwan  dalej „Zamawiaj cym”, reprezentowan  przez: 
 
.................................................................. 
 
a Firm : 
............................................................................................................. 
z siedzib  w 
......................................................................................................................... 
wpisan  do rejestru ........................, prowadzonego przez ...................................... pod 
numerem............................................... 
/wpisan  do ewidencji działalno ci gospodarczej................................................... pod 
numerem.................................. 
któr  reprezentuje: 
............................................................................................................. 
zwan  dalej „Wykonawc ”, 
 

na podstawie dokonanego przez Zamawiaj cego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39÷46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zmianami), dalej: Pzp, przy udziale komisji przetargowej. 

 
§ 1. 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Kompleksowe sprz tanie Aquaparku w W growcu” 

Wspólny Słownik Zamówień: Główny przedmiot: usługi sprz tania 90.91.00.00-9 
2. Szczegółowy zakres czynno ci i  prac  porz dkowych oraz  wykaz  urz dzeń,  narzędzi  i 

rodków został okre lony w zał czniku nr 1 do niniejszej umowy. 
3 .  W  zakresie  obowi zuj cych  przepisów  materiały  i  urz dzenia  u yte  do  wykonania 

zadania  powinny być  oznaczone znakiem bezpieczeństwa, posiada 
4.  atest  PZH  oraz spełnia 
5.  wytyczne zamieszczone w kartach charakterystyki dotycz cych poszczególnych materiałów i 

urz dzeń Aquaparku. 
6. Zamawiaj cy  zastrzega  sobie  kontrolę  ilo ci  i  jako ci  u ywanych  rodków  oraz  ich 

stosowania w zakresie zgodnym z przeznaczeniem. 
7. Wykonawca wykonuj c czynno ci zlecone umow  działa w imieniu Zamawiaj cego i na jego 

rzecz. 
8. Wykonawca  zobowi zuje się  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  i  opłat  zwi zanych  z 

realizacj   przedmiotu niniejszej  umowy, w  szczególno ci zwi zanych z  zapewnieniem 
wymaganego personelu, narzędzi i rodków wymaganych do wykonania zadania. 

9. Wykonawca nie ma prawa powierzenia wykonawstwa prac objętych postanowieniami 
niniejszej umowy, w cało ci b d  te  w czę ci osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiaj cego. 
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§ 2. 

Obowi zki stron 
 

1. Obowi zki Zamawiaj cego 
a) Protokolarne przekazanie pomieszczeń i powierzchni. 
b) Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody. 
c) Zapewnienie bie cego nadzoru nad wykonaniem usług. 
d) Zapewnienie materiałów do urz dzeń dozuj cych i przekazanie ich Wykonawcy w celu  

bie cego  uzupełniania  tj.:  mydła  w  płynie,  elu  pod  prysznic,  ręczników 
papierowych, papieru toaletowego 

2. Obowi zki Wykonawcy 
a) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac zwi zanych z realizacj  przedmiotu umowy 

zgodnie  z  dokumentami  okre lonymi  w  §  1  ust.  2  umowy  oraz  obowi zuj cymi 
normami i innymi obowi zuj cymi przepisami. 

b) Wykonawca ponosi pełn  odpowiedzialno  
c)  za szkody powstałe z winy Wykonawcy na   terenie   objętym  pracami,  na   zasadach   

ogólnych,  od   chwili   rozpoczęcia wiadczenia usług. 
d) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowi zany jest w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia powierzchni i urz dzeń objętych wiadczeniem usługi, do naprawienia ich i 
doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

e)  Współpraca ze słu bami Zamawiaj cego. 
f) Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców. 
g) Przestrzeganie przepisów bhp i ppo . 
h) Zapewnienie sprzętu i rodków czysto ci spełniaj cych wymagania obowi zuj cych norm 
i) Utrzymanie porz dku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji. 
j) Wykonawca ma obowi zek zna 
k)  i stosowa 
l)  w czasie wiadczenia usług wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego i 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie – z winy Wykonawcy - norm, 
okre lonych w odpowiednich przepisach, dotycz cych ochrony rodowiska i bezpieczeństwa i 
higieny pracy ponosi Wykonawca. 

m) Wszelkie sprawy organizacyjne dotycz ce wiadczenia usług musz  by 
n)  uzgadniane na bie co z przedstawicielem Zamawiaj cego. 

 
§3. 

Terminy realizacji usług 
 

Wykonawca zobowi zuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia ……………… przez 36 
miesięcy (3 lata). 
 

§ 4. 
Przedstawiciele Stron 

 
1.   Zamawiaj cy powołuje osobę do kontaktów z Wykonawc  
………………………………………… 
2.   Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych usług będzie …………………… 
 

§ 5. 
Wynagrodzenie 

 
1. Warto  
2.  zamówienia strony ustalaj  na cenę w wysoko ci za jeden miesi c: 

 netto ……………………………….  
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 brutto ………………………………. 
 (słownie:………………………….……………………………….……………………) 
 

3. Cena ł czna za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 
………………………………. brutto. (Wynika z iloczynu miesięcy, na które zostanie 
zawarta umowa i ceny za jeden miesi c; w  przypadku  zawarcia  umowy  w  trakcie 
trwania danego miesi ca cena z formularza ofertowego zostanie podzielona przez liczbę dni, 
a następnie przemno ona przez dni, przez które Wykonawca będzie wiadczył usługi). 

 
§ 6. 

Warunki płatno ci 
 

1. Rozliczenie usług nast pi fakturami miesięcznymi, na 
koniec danego miesi ca kalendarzowego.  

2. Zapłata nast pi w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
faktury przez Zamawiaj cego w formie przelewu na konto Za datę płatno ci strony 
przyjmuj  datę na poleceniu przelewu Zamawiaj cego. 

 
§ 7. 

Nale yte wykonanie umowy 
 

1. Wykonawca zobowi zuje się wiadczy 
2.  usługi objęte niniejsz  umow  z nale yt  staranno ci , zgodnie ze swoj  najlepsz  wiedz  i 

do wiadczeniem oraz przy zachowaniu obowi zuj cych przepisów prawa i zgodnie z 
dokumentami okre lonymi w § 1 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ć materialn  za szkody wyrz dzone w wyniku 
niewykonania lub nienale ytego wykonania przez Wykonawcę obowi zków okre lonych w 
umowie. 

4. Je eli w trakcie wykonywania usługi stwierdzone zostanie nienale yte wykonanie: 
a) Je eli szkoda nadaje się do usunięcia, to Zamawiaj cy mo e za da 
b)  usunięcia jej wyznaczaj c odpowiedni termin; fakt

 usunięcia szkody zostanie stwierdzony protokolarnie. 
c) Je eli szkoda nie nadaje się do usunięcia przez Wykonawcę, to Zamawiaj cy 

mo e: 

 obni y 

  wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto ci 
u ytkowej, estetycznej i technicznej 

  naliczy 

  Wykonawcy zastrze one kary umowne na zasadach okre lonych w § 8 
niniejszej umowy 

5. Wykonawca jest zobowi zany do zawiadomienia Zamawiaj cego o usunięciu wad. 
6. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za sprz t i mienie Wykonawcy. 

7. Wykonawca posiada aktualn  polisę ubezpieczeniow  z tytułu  odpowiedzialno ci  
cywilnej w  z a k r e s i e  prowadzone j  działa lno ci  gospodarczej , obejmuj cej  
przedmiot  niniejszej umowy: seria ……………………………. W przypadku
 wyga nięcia terminu obowi zywania polisy w trakcie obowi zywania umowy Wykonawca 
zobowi zuje się do zawarcia  nowej umowy  ubezpieczenia bez dnia
 przerwy  i przedstawienia jej Zamawiaj cemu. 

8. Ka da osoba wykonuj ca z a d a n i e  w imieniu Wykonawcy z o b o w i z a n a  j e s t  do 
posiadania aktualnej ksi eczki zdrowia oraz do przestrzegania instrukcji BHP dotycz cej 
sprz tania czę ci basenowej. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo kontroli spełnienia warunku 
z § 7.,pkt 6 oraz niezwłocznego odsunięcia od wykonywania zadania osób, które nie 
zastosuj  się do powy szych zasad. 
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§ 8. 
Kary umowne 

 
1. Strony zastrzegaj  prawo naliczenia kar umownych za nienale yte wykonanie przedmiotu 

umowy. 
 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu karę umown : 
 

a) za odst pienie od umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialno ć Wykonawca w wysoko ci 5% wynagrodzenia umownego za 
przedmiot umowy; 
b) za zwłokę w usunięciu szkody, w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia umownego za 
przedmiot umowy za ka dy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad. 
c) za  stwierdzone  jednokrotne  w  ci gu  1  miesi ca  nienale yte  wykonanie 
przedmiotu umowy, w tym brak minimalnej ilo ci urz dzeń, narzędzi lub preparatów- 
w wysoko ci do 3% wynagrodzenia miesięcznego. 
d) za  stwierdzone  dwukrotne  w  ci gu  1  miesi ca  nienale yte  wykonanie 
przedmiotu umowy, w wysoko ci do 6% wynagrodzenia miesięcznego. 

3. Zamawiaj cy zapłaci Wykonawcy karę umown  za odst pienie od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialno  

4.  ponosi Zamawiaj cy w wysoko ci 5% wynagrodzenia umownego, z wyj tkiem wyst pienia 
sytuacji opisanej w art. 145 prawa zamówień publicznych. W ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 
wynagrodzenie umowne oznacza cenę ł czn  za wykonanie przedmiotu zamówienia 
okre lon  w § 5 ust. 2 umowy. 

5. Strony zastrzegaj  sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniaj cego 
przenosz cego wysoko  

6.  kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody. 
7 .  Wykonawca nie mo e odmówi 
8 .   usunięcia wad bez względu na wysoko  
9.  zwi zanych z tym kosztów. 
10. Zamawiaj cy mo e usun  
11.  w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

 
§ 9. 

Zmiana umowy 
 
Zamawiaj cy dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do tre ci oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz okre la warunki tych zmian poprzez 
dopuszczenie mo liwo ci zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotycz cego w szczególno ci: 
 

1. Zmiana terminu wykonania usługi 
a) zmiany spowodowane sił  wy sz , w tym klęskami ywiołowymi, warunkami 

atmosferycznymi uniemo liwiaj cymi zrealizowanie usług w terminie, 
b) zmiany będ ce następstwem okoliczno ci le cych wył cznie po stronie Zamawiaj cego, 

w szczególno ci wstrzymanie usług, 
W przypadku wyst pienia którejkolwiek z okoliczno ci wymienionych w ust. 1 lit. a)-b) termin 
wykonania usługi mo e ulec odpowiedniemu przedłu eniu o czas niezbędny do nale ytego jej 
wykonania, nie dłu ej jednak ni  o okres tych okoliczno ci. 
 

2. Zmiana sposobu spełnienia wiadczenia  
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a) zmiany spowodowane nieprzewidywaln  konieczno ci  wykonania usług nie wymienionych 

w Umowie. Zamawiaj cy w powy szym przypadku dopuszcza mo liwo ć wykonania usług 
zamiennych, równowa nych, ale ich cena nie mo e przewy szać ceny usług podstawowych. 
Wykonawca zobowi zany jest wykonania usługi na zasadach okre lonych w niniejszej 
Umowie, 

b) zmiany spowodowane konieczno ci  realizacji okre lonych usług w większej ilo ci ni  
wymieniona w Umowie. Zmiany powy sze mo liwe s  przy równoczesnym zmniejszeniu 
ilo ciowym pozostałych usług i bez zwiększania całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy  

 
 
 

c) zmiany spowodowane nie wykorzystaniem pełnej ilo ci usług. W powy szym przypadku 
Umowa mo e zostać przedłu ona do czasu wykorzystania pełnej ilo ci usług okre lonych w 
Umowie i bez zwiększania całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
3. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy 
a) zmiany spowodowane u d z i e l e n i e m  przez Wykonawcę u p u s t ó w  promocyjnych. 

W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie 
trwania Umowy, upusty będ  obowi zywały równie  dla tej Umowy, 

b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Je li zmiana stawki 
VAT będzie powodowa 

c )   zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  
d)  zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równ  ró nicy w kwocie podatku 

VAT zapłaconego  przez Wykonawcę .  Je li zmiana  stawki VAT będzie  
powodowa 

e )   zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  
f)  zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowi c  ró nicę kwoty podatku VAT 

zapłaconego przez Wykonawcę. 
g) zmiany z tytułu waloryzacji wynagrodzeń na podstawie (art. 142 ust. 5) 

 
§ 10. 

Odst pienie od umowy 
 
Stronom przysługuje prawo odst pienia od umowy w następuj cych sytuacjach: 

1. Zamawiaj cemu przysługuje prawo do odst pienia od umowy: 
a) w sytuacji okre lonej w art. 145 prawa zamówień publicznych; 
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia maj tku Wykonawcy; 
c) gdy Wykonawca nie rozpocz ł wiadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj cego zło onego na pi mie; 
d) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienale yte wykonanie przedmiotu zamówienia; 
e) gdy Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa trwa dłu ej ni  6 godzin. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odst pienia od umowy, je eli: 

a) Zamawiaj cy nie wywi zuje się z obowi zku zapłaty faktur mimo dodatkowego 
wezwania w terminie trzech miesięcy licz c od upływu terminu na zapłatę faktur 
okre lonego w niniejszej umowie; 

b) Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawcę, i  wobec zaistnienia
 uprzednio nie przewidzianych okoliczno ci nie będzie mógł spełni 

c)  swoich zobowi zań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odst pienie od umowy powinno nast pi 
4.  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego o wiadczenia i musi zawiera 
5.  uzasadnienie. 
6. W przypadku odst pienia od umowy, Wykonawca niezwłocznie, a najpó niej w terminie 2 

dni usunie z terenu Aquaparku swój sprzęt. 
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7. Zamawiaj cy w razie odst pienia od umowy: 
a) dokona protokolarnego odbioru stanu technicznego powierzchni i urz dzeń objętych 

wiadczeniem usługi; 
b) zapłaci wynagrodzenie za usługę , która została wykonana do dnia odst pienia. 

 
 
 

§ 11. 
Postanowienia ko cowe 

 
1. Podwykonawstwo: 
a) Wykonawca ma prawo podpisa 
b)  umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie 

przetargowej pod warunkiem wcze niejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiaj cego; 
c) Podwykonawstwo nie zmieniazobowi zań Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny  za   działania,  uchybienia  i   zaniedbania  podwykonawcy,  jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania; 

d) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiaj cego za zlecone do 
podwykonania czę ci usług; 

e) Zamawiaj cy nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia 
podwykonawców,  w  przypadku  gdyby  ich  udział  w  realizacji  zamówienia  był 
niezgodny ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, ustaw  prawo zamówień 
publicznych lub innymi obowi zuj cymi przepisami. 

f) Je eli  Zamawiaj cy  uzna,  e  kwalifikacje  podwykonawcy  lub  jego  wyposa enie w 
sprzęt nie gwarantuj  odpowiedniej jako ci wykonania robót, Zamawiaj cy ma prawo da 

g)  od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 
 

2. W sprawach nieu r e g u l o w a n y c h  niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikaj ce z niniejszej umowy rozstrzygane będ  przez S d wła ciwy ze 
względu na siedzibę Zamawiaj cego 

 
§ 12. 

 
Umowę sporz dzono w 2 jednobrzmi cych egzemplarzach po jednej dla ka dej ze stron. 
 
 
 
                 WYKONAWCA:                                                           ZAMAWIAJ CY: 
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