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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. 

al. Unii Lubelskiej 4 

94-208 Łódź 

NIP: 727-26-16-658 

REGON: 473230469 

tel.: +48 (42) 683-44-74, 

fax: +48 (42) 683-44-78, 

e-mail: przetargi@aquapark.lodz.pl 

http://www.aquapark.lodz.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.). 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

2. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. – dalej: ustawa PZP).  

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu ozonowania wody 

basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie systemu ozonowania wody basenowej  

w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4, oraz zintegrowanie ich działania  

z istniejącą automatyką basenową. Wykonanie instalacji zasilania i sterowania elektrycznego dla nowo 

zamontowanych urządzeń. Uruchomienie ozonatorów oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 

Dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa należy przewidzieć instalację generatorów 

podciśnieniowych. Wykonawca na podstawie informacji udzielonych mu podczas przeprowadzania wizji 

lokalnej, przedstawi w swojej ofercie uproszczony schemat dla zastosowania generatorów 

podciśnieniowych przy uwzględnieniu ozonowania częściowego strumienia wody (40% z całego przepływu 

wody basenowej z danego obiegu). Zarówno konstrukcja urządzeń, jak i zastosowanie wielostopniowych 

systemów zabezpieczeń generatorów mają za zadanie uniemożliwić zaistnienie niekontrolowanych 

wycieków. 

4. Prawo opcji 

Zamawiający realizował będzie przedmiot zamówienia w ramach zamówienia podstawowego, 

jednocześnie przewidując możliwość skorzystania z prawa opcji. 

http://www.aquapark.lodz.pl/


  

W ramach zamówienia podstawowego zrealizowane będą obiegi wody B3, B4, B5, natomiast  

obiegi wody B1, B2, B6, B7, B8, B9 mogą zostać zlecone do wykonania w ramach przewidzianego 

prawa opcji. 

5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ, w szczególności opisie przedmiotu 

zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, 

które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza 

metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi być złożona na 

całość zamówienia. 

 

7. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, 

będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.  

 

8.   Przedmiot  zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:  

 

Kod CPV Opis 

42912310-8 Aparatura do filtrowania wody 

 

 

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

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

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

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

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-

208 Łódź; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Aqua Park Łódź Sp. z o.o jest: Krzysztof Świątczak; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 

systemu ozonowania wody basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii 

Lubelskiej 4”, nr sprawy: ZP.Rb.08.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana 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), dalej „ustawa Pzp”;   

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

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



  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

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

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 60 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. 

 

V. INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 

 

Nie dotyczy 

 

VI. INFORMACJA ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 29 UST. 4. 

 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP 

 

VII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca 

przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści 

oferty, która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z 

wykazem zakresu zadań zlecanych podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podaniem nazwy (firmy) 

takiego podwykonawcy (podwykonawców) – o ile są znane na tym etapie zamówienia. W przypadku nie 

złożenia stosownego oświadczenia w w/w zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać 

zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

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

 

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 



  

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej 

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VIII. 1. 2) lit. c 

niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 

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

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów winien jest udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp i 24 ust. 5 pkt 1 

Pzp. 

3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa  

w rozdz. VIII.1.) niniejszej SIWZ zostaną spełnione – Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie 

uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. 

 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie 

muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowan iu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania.  

           W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,  



  

o których mowa w art. 24 ustawy; 

b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki 

udziału w postępowaniu. 

Dokumenty należy złożyć zgodnie z §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez Wykonawcę, w przypadku składania elektronicznych dokumentów  

powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

UWAGA: 

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. 

Esaprojekt Zamawiający zwraca uwagę, iż: 

• Art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania dokumentów, zmianę 

zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spełniania warunku 

samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty 

wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich. 

• Nie jest dopuszczalne, ażeby wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie 

składania ofert w postępowaniu, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał się  

w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 24 UST.5. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału  

w postępowaniu. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

PZP.  

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU. 

 

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 

 

A. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ. 

a. wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. 

b. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je 

wykazuje.  

c. w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, 

winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby.  

d. oświadczenie winno być złożone w oryginale. 



  

e. oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

f. zamawiający nie wymaga zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2 

tj. w zakresie podwykonawców. 

 

 

B. (Jeżeli dotyczy). Zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy (w 

oryginale) – Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim powołuje się na ich 

zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o jakich mowa w 

rozdziale X 1.A. SIWZ. 

 

C. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
D. UPROSZCZONY SCHEMAT dla zastosowania generatorów podciśnieniowych przy uwzględnieniu 

ozonowania częściowego strumienia wody (40% z całego przepływu wody basenowej z danego 

obiegu) 

 

E. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy 

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną 

spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące 

wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, 

że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. 

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej. 

 

2.    DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 

 

2.1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem rozdziału X pkt 5 ppkt 1. 

 

3.  DOKUMENTY SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu: 

oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

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

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



  

1) Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy). 

2) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne 

oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia 

konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

3) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

 

 

4.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

PODWYKONAWCY.  

 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.  

 

5.     INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW. 

 

1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 

7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., które znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

Wykonawca wskaże Zamawiającemu, w której procedurze dostarczył te dokumenty. 

3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca 

certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może 

złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat 

wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w 

miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26.07.2016r. 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJACY, W SYTUACJACH 

OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY 

UŻYCIU ŚRDOKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

PRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksem lub drogą elektroniczną, za 

wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XIII niniejszej SIWZ 



  

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla 

których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ (ZP.Rb.08.2018). 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 

być składane na adres: Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@aquapark.lodz.pl, a faksem na nr 48 (42) 683-

44-78. 

5. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, 

że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  

w pkt. 7 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  

w pkt. 7. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

12. Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach j. w. upoważniony jest: Cezary Rodak – Dyrektor Działu 

Technicznego i Realizacji Inwestycji. 

 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych  

z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do 

ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). 

 

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



  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

 

4. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej. Oferta powinna być 

napisana w języku polskim, na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

 
7. Dodatkowo oferta (wraz ze wszystkimi załącznikami) powinna być złożona w wersji elektronicznej (.pdf) na 

nośniku CD lub DVD. 

 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione. Upoważnienie do podpisania oferty powinno 

wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli  ofertę podpisuje inna osoba, to należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczone przez 

notariusza).   

 

9. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być 

podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób to dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby. 

 

10. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale XIII. SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w 

oryginale. 

 

11. Dokumenty o których jest mowa w rozdziale XIII. SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

pisemnej. Forma: własnoręczny podpis (jeśli  jest  to z pieczątką), data i napis „za zgodność z oryginałem”.  

 

12. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

 

13. Dokumenty składane wraz z ofertą jak i na żądanie Zamawiającego w językach obcych mają być złożone  

z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie może zostać złożone zarówno w formie oryginału jak i kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ.  

 

14. Zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 



  

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

16. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 

1503 ze zm., Wykonawca którego to dotyczy winien umieścić je jako ostatnie stronice swojej oferty oraz 

poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania  odpowiednich  oznaczonych  numerycznie  stron lub 

złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, 

które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

 

17. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności 

informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

 
18. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty 

zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżenie dokonane przez 

Wykonawcę będzie nieskuteczne. 

 

19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 

20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach 

zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego  

i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 



  

 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie AquaPark Łódź Sp. z o.o., al. Unii, Lubelskiej 4, 94-208 Łódź. 

 

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 20.09.2018r. do godz. 14:00. 

 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

 

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego – Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii, Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, w sali konferencyjnej  

w dniu 20.09.2018r. o godz. 14:30. 

 

5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 2, Zamawiający zwraca ofertę po 

upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień  

i godzina doręczenia.   

 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż w sekretariacie 

Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy 

oferta. 

 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) Kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

b) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w oparciu o opis przedmiotu 

zamówienia. 

2. W celu właściwego skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zadania, ponieważ 

roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

cenotwórczych niezbędnych do wykonania umowy nie będą uwzględnione. Zaleca się przed ustaleniem 

ceny ofertowej do odwiedzenia i sprawdzenia miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz otoczenia 

w celu oceny, miejscowych uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ 

na cenę oferty. 

3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, który jest określony w art. 632 Kodeksu Cywilnego. W umowie 

za wykonanie przedmiotu zamówienia również przewidziana jest zasada wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Zakup, dostawa, montaż  

i uruchomienie systemu ozonowania wody basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z 

o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4”,  

nr sprawy: ZP.Rb.08.2018” 

Ilość stron _______ Nie otwierać przed dniem 20 września 2018 r. 

 



  

 

4. Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad 

zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół. Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych 

polskich. 

 

5. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna 

do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT. 

 

6. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono 

ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek 

od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy. 

 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW 

 

1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

   

Lp. 

 

Kryterium 

 

Ranga 

Maksymalna 

ilość punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 

1. Cena 85 % 85 pkt 

2. Okres gwarancji 15 % 15 pkt 

 

2. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów: 

 

a) W zakresie kryterium cena (C) ocena punktowa każdej oferty dokonana zostanie zgodnie z następującą 

formułą:   

 

C =  (najniższa oferowana cena / cena oferty badanej) x 85 pkt. 

      

  Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „CENA” wynosi 85 pkt. 

 

b) W zakresie kryterium Gwarancja (G) ocena punktowa każdej oferty dokonana zostanie w następujący 

sposób: 



  

− 36 miesięcy wymagane opisem przedmiotu zamówienia otrzymają 0 punktów; 

− 48 miesięcy otrzymają 10 punkty; 

− 60 miesięcy otrzymają  15 punktów. 
 
 

Maksymalna ilość punktów w kryterium „OKRES GWARANCJI" wynosi 15,00 pkt. 
 
Oferty Wykonawców, które będą zawierały krótszy niż minimalny okres gwarancji zostaną odrzucone jako 
niezgodne z SIWZ. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże żadnego okresu gwarancji, albo wskaże 
więcej niż jeden zakres odpowiedniej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż jest to minimalny okres 
gwarancji, za który Wykonawca otrzyma 0 punktów. 

 

 

Ocena końcowa oferty: 

OK = C + G 

Gdzie: 

OK –  ocena końcowa oferty,  

  C –  ilość punktów przyznanych w kryterium cena, 

G – ilość punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji. 

 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 

koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość 

punktów. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCICH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej. 

2. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do 

oferty. 

4. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a najpóźniej w chwili jej zawarcia, 

wykonawca złoży:  

a) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, 



  

b) umowę spółki cywilnej, jeśli dotyczy (w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do 

oferty). 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

ALBO WZÓR UMOWY 

 

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji  bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu 

c) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

d) odrzucenia oferty odwołującego 

e) opisu przedmiotu zamówienia, 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

3. Środki ochrony prawnej przysługujące 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 i są szczegółowe zasady ich wnoszenia uregulowane w dziale VI Ustawy PZP 

 

XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający nie przewiduje: 

1. zamówień uzupełniających, 

2. udzielania zamówień w ramach prawa opcji 

3. zawarcia umowy ramowej, 

4. składania ofert wariantowych, 

5. rozliczania w walutach obcych, 

6. aukcji elektronicznej, 

7. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

8. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ. 

 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 



  

Załącznik nr 3  Wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wzór 

Załącznik nr 5 Wzór umowy 

 

 


