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Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129).  
 
Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i 
wyjaśnienia treści SWZ będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawcy 
winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne 
czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie z całością udostępnionych 
na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca. 

 
 
I. Dane Zamawiającego. 
 
Nazwa oraz 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 

 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@aquapark.lodz.pl  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://aquapark.lodz.pl/bip/zamowienia-publiczne/  
Skrytka ePUAP: /AquaParkLodz/SkrytkaESP 
 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://aquapark.lodz.pl/bip/zamowienia-
publiczne/  
 
 
III. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci światłowodowej, instalacji zasilającej, sieci monitoringu 
wizyjnego IP na potrzeby systemu parkingowego na terenie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. 
Unii Lubelskiej 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SIWZ.  

2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.  

3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 

http://www.aquapark.lodz.pl/
https://aquapark.lodz.pl/bip/zamowienia-publiczne/
https://aquapark.lodz.pl/bip/zamowienia-publiczne/
https://aquapark.lodz.pl/bip/zamowienia-publiczne/


  

         45000000-7 Roboty budowlane 

32424000-1 Infrastruktura sieciowa 
32562100-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
45311000-8 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  
45314310-7 Układanie kabli  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
32420000-3 Urządzenia sieciowe 
 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, 
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 

 
V. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zgodnie z art.  91 ust. 2 upzp. 
 
Brak podziału na części jest podyktowany względami organizacyjnymi i brakiem możliwości koordynacji prac kilku 
Wykonawców. 
 
VI. Termin wykonania zamówienia. 
 
Roboty ogólnobudowlane będą wykonywane sukcesywnie w okresie 30 dni od dnia podpisania umowy.  
 
VII. Informacja o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom. 
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, wymagane jest wskazanie przez 
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podanie nazw 
tych Podwykonawców w formularzu oferty. 

 
VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 

IX. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108  

Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie  
z przesłankami zawartymi w art. 108 ust. 1 PZP. 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

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

1.1.3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

1.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 
299 Kodeksu karnego,  



  

1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

1.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawyz dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769), 

1.1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe,  

1.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1;  

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiuz uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającegoz wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chybaże spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

2. Procedura samooczyszczenia: 

2.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1, Pzp jeżeli 
udowodni  Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. 

2.2. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 
PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 



  

2.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP. 
 
X. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy. 
 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX, Zamawiający żąda 
złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych: 

1.1. aktualne na dzień złożenia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik 
nr 3). 

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1. SWZ składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających sięo zamówienie (Załącznik nr 3 do SWZ). 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII 
SWZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

Nie dotyczy 

3. Zamawiający nie żąda od wykonawcy podmiotowych środków dowodowych dotyczących podwykonawców 
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP. 

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, składa się w formie elektronicznej, w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w 
przepisach wydanych na podstawie art. 70 uPZP. 

 
XI. Potencjał podmiotu trzeciego  

 
Nie dotyczy 

 
XII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/spółka cywilna): 

  

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: Wykonawcy 
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ichw postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. 
 

2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 
 

2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, 
 

2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z 
nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

 
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 



  

 
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty 

wykonają poszczególni wykonawcy. 
 
XIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 
XIV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej  

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do:  

2.1. „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku „ 

2.2. „Formularza do komunikacji.” 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały 
w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z 
miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu, a także akceptuje warunki korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowych środków 
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 
przekazywanychw postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, lub w przypadku przesłania 
pocztą elektroniczną przyjmuje się datę wpływu na serwer Zamawiającego. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i 
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za 
pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy wskazanym w niniejszej 
SWZ. 

8. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx


  

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.  

10. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 
przetargi@aquapark.lodz.pl  

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 
2415). 

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

13. Wymagania w zakresie formatu danych, w jakim przekazywane są dokumenty: 

13.1 . ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym 
oświadczenie ,o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu 
udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w 
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których 
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych;   

13.2 . informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt.13.1., przekazywane w 
postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowaw niniejszym 
Rozdziale. 

14. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

15. Sposób przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania: 

15.1.   w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub 
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, zwane 
dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument; 

15.2.   w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub 
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem 

mailto:przetargi@aquapark.lodz.pl


  

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej; 

15.3.   poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt.15.2., dokonuje w przypadku:  

15.3.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 
dotyczą;  

15.3.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający sięo udzielenie zamówienia;  

15.3.3. innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;  

15.4.   Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 15, może  dokonać również notariusz. 

16. Sposób przekazywania dokumentów – podpis elektroniczny, poświadczenie zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

16.1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione 
przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16.2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 16.2., dokonuje w przypadku:  

16.3.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający sięo udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

16.3.2. przedmiotowego środka dowodowego,  oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 
– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

16.3.3. pełnomocnictwa – mocodawca.  
16.4.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. 16., może dokonać również notariusz. 
 
XV. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób  niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

Nie dotyczy. 

XVI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 
 
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 



  

 
Cezary Rodak 
Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji 
Aqua Park Łódź Sp. z o.o. 
94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4 
Tel. (+48) 42 683 44 77 
Mobile: (+48) 601 333 432 
 
 

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie 
są istotne,w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 
potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść jest udokumentowana. 

 
XVII. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 1 grudnia 2021r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

 
XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), aktach wykonawczych do ustawy oraz niniejszej 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). 

2. Treść oferty musi odpowiadać warunkom zamówienia. 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania 
oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania.  

4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art. 218 ust. 1 PZP. Oferty Wykonawcy, który przedłoży 
więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 3.  

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej oraz opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. 
Uwagi dodatkowe: 
4.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

4.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  z formatów: 
.zip .7Z 



  

4.3. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

4.4. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktową podawana w dokumentacji. 
4.5. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert/wniosków. 

4.6. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików. 

4.7. Zamawiający rekomenduje w przypadku podpisywania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
o wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

4.8. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym. Może to skutkować brakiem integralności 
plików, tzn. dokument nie będzie podpisany. 

7. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET 
Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla 
systemu Linux i MAC OS. 

8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub w przypadku podpisu 
osobistego odpowiednich uprawnień.  

8.1. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. 
Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej 
podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać. 

8.2. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony 
podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy e-PUAP. 

8.3. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony 
podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w elektroniczny chip, w który 
wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu kwalifikowanego). 

9. Sposób składania podpisów: 

9.1. Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez 
Wykonawcę podpisu; 

9.2. Sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-
podpis-zaufany; 

9.3. Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-
dowod/podpis-osobisty. 

10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę do tego uprawnioną. 

11. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z 
miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu, a także akceptuje warunki korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty


  

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
 

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP, 7-ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 
przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 
pzp.  

13. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie 
wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 
szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 
zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

15. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 
do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w 
treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

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

 
XIX. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą (w formie elektronicznej): 

1. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ. 

3.1. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu na dzień składania ofert.  

3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać 
brak podstaw wykluczenia. 

3.3. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu złożył oświadczenieo którym mowa pkt. 3.   

3. Umocowanie do reprezentacji wykonawcy: 

4.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


  

Sądowego, Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru. 

4.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

4. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie 
do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 4 zamawiający żąda od 
wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy 

5.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub 
poświadczenia kopii podmiotowego środka dowodowego, przedmiotowego środka dowodowego 
lub innego dokumentu sporządza się i przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez upoważnione osoby. 

5.2. Jeżeli pełnomocnictwo do złożenia oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP 
lub poświadczenia kopii podmiotowego środka dowodowego, przedmiotowego środka 
dowodowego lub innego dokumentu zostało sporządzone  jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym mocodawcy. Potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w 
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z 
dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.  

6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

7. Przepis pkt. 6.  stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

8. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które 
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
XX. Sposób oraz termin składania ofert. 

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca decydując się na udział w postępowaniu z automatu 
akceptuje Regulamin MiniPortalu i instrukcje użytkownika MiniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 2.11.2021, do godz. 10.00.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 1 uPZP.  

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” na „ekranie 
sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie 
on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  



  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  
 
 

XXI. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.11.2021, o godzinie 11.00.  
2. Otwarcie ofert jest niejawne. 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 

w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  
5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności  

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 
awarii.  

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania.  

 
XXII. Sposób obliczenia ceny oferty. 

 

1. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do jednego grosza) w formularzu ofertowym 

(załącznik nr 1) z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).  

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

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

roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

cenotwórczych niezbędnych do wykonania umowy nie będą uwzględnione. Cenę ofertową Wykonawca 

obliczy w oparciu o otrzymaną od zamawiającego dokumentację projektową wraz z jej elementem 

składowym, tj. przedmiarem robót. 

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. 

4. Ostateczna cena oferty (rozliczenie ryczałtowe) powinna zostać podana w formularzu oferty (załącznik nr 

1 do SIWZ) w kwocie brutto, tzn. z uwzględnieniem w niej podatku od towarów i usług (VAT) wg stawki 

obowiązującej w dniu składania ofert niezależnie od planowanego terminu wykonania robót budowlanych.  

5. W oferowanej cenie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. Należy uwzględnić wszelkie koszty robocizny, materiałów, sprzętu, urządzeń i 

konstrukcji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać również koszty 

bezpośrednie, koszty ogólne oraz zysk. Należy uwzględnić koszty: robót przygotowawczych, porządkowych, 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza, dozorowania, koszty związane z odbiorami itp. 

6. Ceny netto zawarte w ofercie nie będą waloryzowane z tytułu inflacji lub zmiany kursu walut. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny brutto zawarte w ofercie ulegną zmianie stosownie do zmiany 



  

ww. stawek. 

 

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

 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 

 

10. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w treści Formularza oferty), 
czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku VAT, (art. 225 uPZP) 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. 

11. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 
wyliczenia ceny, lub ich istotnych części składowych. 

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

12.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

12.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 7.1. 

13. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 16, mogą dotyczyć w szczególności: 

13.1. zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

13.2. wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych 
z realizacją robót budowlanych; 

13.3. oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

13.4. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów 
odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

13.5. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; 

13.6. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w 
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

13.7. zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska; 



  

13.8. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

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

15. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny 
tej oferty. 
 
 
XXIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował:  

 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Ranga 

Maksymalna 

ilość punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 

1. Cena 70 % 70 pkt 

2. Termin realizacji 30 % 30 pkt 

   
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana w danej części oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze 
wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego 
miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie 
zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę. 

 
3. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: 
 

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

formułą:   

 

C =  (najniższa oferowana cena / cena oferty badanej) x 70 pkt. 

      

  Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium CENA wynosi 70 pkt. 

 

b) w zakresie kryterium Termin realizacji (T) ocena punktowa każdej oferty dokonana zostanie w 

następujący sposób: 

 

• Termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt 

• Termin realizacji do 25 dni od dnia podpisania umowy. – 15 pkt 

• Termin realizacji do 20 dni od dnia podpisania umowy – 30 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium TERMIN REALIZACJI wynosi 30 pkt. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu realizacji uznaje się, że zaoferował termin realizacji 

wynoszący 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji dłuższy niż 30 dni lub krótszy niż 20 dni 

spowoduje odrzucenie oferty. 



  

 

 

Ocena końcowa oferty: 

OK = C + T 

Gdzie: 

OK –  ocena końcowa oferty,  

  C –  ilość punktów przyznanych w kryterium cena, 

T – ilość punktów przyznanych w kryterium Termin realizacji. 

 

 
4.1. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) (Wykonawcom, którego(ych) oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą tj. uzyska największą liczbę punktów.  

4.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty 
przedstawiające taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera 
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

4.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 
z najniższą ceną. 

4.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

4.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, zgodnie z art.252 ust.2 uPzp, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku 
zgody, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do 
kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 252 ust. 3 uPZP, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

 
XXIV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy.  
 

Projektowane postanowienia umowy oraz warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.  
 
 
 
XXV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 



  

2. Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 
projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ z uwzględnieniem 
wprowadzonych w trakcie trwania postępowania zmian. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające 
ze złożonej oferty.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców zgodnie z art. 59 PZP.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć polisę odpowiedzialności cywilnej, o 
której mowa we wzorze umowy na kwotę co najmniej 100.000 złotych. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może, zgodnie z art. 263 PZP, dokonać ponownego badania 
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

 
XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  

5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.  

 
XXVII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, (maksymalna liczba części, 

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy) oraz kryteria lub 
zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 
części. 

 
Nie dotyczy 
 
 
XXVIII. Informacje dotyczące ofert wariantowych,  sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz 

minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 
 
Zamawiający: 
–nie dopuszcza możliwości,  



  

–nie wymaga  
złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób 
wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 
 
XXIX. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.  

 
Nie dotyczy 

 
XXX. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli 
zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu tych dokumentów; 

 
Nie dotyczy 
 
XXXI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
 
XXXIII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
 
XXXIV. Wymagania, dotyczące zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 

stosunku pracy – art. 95 Pzp 
 
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców - na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.) oraz w wymiarze czasu 
pracy, odpowiadającym czasowi niezbędnemu na realizację wykonywanych przez nie czynności, co 
najmniej na czas realizacji niżej wymienionych czynności realizowanych w okresie trwania umowy: 
wykonywanie robót ogólnobudowlanych 
 

2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 



  

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie 
zamówienia publicznego. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 1 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 
XXXV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
  
1. Wykonawca oświadcza, że poinformował osoby, których dane podał w złożonej ofercie o przekazaniu ich 

danych do Zamawiającego oraz przekazał im informacje, o których mowa we wzorze umowy. 

2. Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:  

2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-
208 Łódź; 

2.2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można 
kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres 
rodo@aquapark.lodz.pl  

2.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust.1 lit. c)  oraz lit. f) RODO 
w związku przepisami  określonymi w art. 18, art. 75 i art. 76  ustawy z dania11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z 
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W razie niepodania żądanego 
zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty. 

mailto:rodo@aquapark.lodz.pl


  

2.4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 
prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz 
Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem) lub innym 
podmiotom, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 jest niezbędne oraz składającym 
wnioski o udostepnienie oferty na podstawie art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień 
publicznych. 

2.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  umowy oraz przez 
okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa: 

− art. 78 ustawy z 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych, 

− art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

− art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do ofert 
składanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy czym 
zastosowanie ma przepis, który wskazuje na dłuższy okres przechowania dokumentacji. 

2.6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i przysługuje 
prawo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.  

2.7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

2.8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

2.9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 

2.10. Państwa dane zostały podane przez podmiot będący stroną zawartej umowy. 

 

XLIV. Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

Formularz Ofertowy Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 3 

Wzór umowy Załącznik nr 4 

 

 

 

 


