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1. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 

Aquadrom Sp. z o.o. 

ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska 

e-mail: biuro@aquadrom.pl 

tel. +48 32 797 36 20 

fax + 48 32 797 36 35 

Godziny urzędowania: we wszystkie dni robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 PZP 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dachów budynku, dróg manewrowych, parkingów, zatok 

i chodników należących do Aquadrom Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A. w 

okresie od 19 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. oraz od 01 listopada 2017 r.  

do 31 marca 2018 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 

90.61.00.00-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic 

90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, w celu pozyskania wszelkich 

danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu 

umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 19 grudnia 2016r do 31 marca 2017r. oraz od  

1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018r. Termin rozpoczęcia realizacji usługi może ulec zmianie ze 

względu na przedbieg procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postepowania 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: 

5.1 Spełniają warunki udziału w zakresie: 

5.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie określa opisu 

sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

5.1.2 Zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania 

zamówienia, tj. wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed 
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną (1) usługę odśnieżania/zimowego 

utrzymania na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł brutto. 

5.1.3 Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł. dla jednej i wszystkich szkód. 

5.1.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP.  

5.1.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

5.1.5.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

5.1.5.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2. 

SIWZ. 

5.1.6 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia (pkt 5.1.2. SIWZ), Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia  

w charakterze podwykonawcy. 

5.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów 

określonych w art. 24 ust. 1 PZP. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane usługi 

wymagań określonych przez Zamawiającego. 

6.1 Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 SIWZ. 

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

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

zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 lub odpowiednio w pkt 6.2 SIWZ. 
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6.4 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia w tym zakresie będzie 

udostępniony wykonawcy wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.. 

6.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, 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 PZP, tj.: 

6.5.1 Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie: 

6.5.1.1 Zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w pkt 5.1.2. SIWZ: wykaz 

usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. Wzór oświadczenia będzie udostępniony wykonawcy 

wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 6.5 SIWZ  

6.5.1.2 Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,- zł. dla jednej  

i wszystkich szkód. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub 

fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy 

nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. 

kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).Zamawiający wymaga, 

aby polisa podlegała uaktualnieniu przez cały okres trwania umowy. 
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6.5.2 Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia  

o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP: 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców przedłożenia oświadczeń  

i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, oprócz 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składanego przez wykonawcę wraz z 

ofertą.  

6.6 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) PZP, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). 

6.7 Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których 

mowa w pkt 6.5 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

6.8 Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U.2016.1126), dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz 

z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie 

6.9 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. 

6.9.1 W ramach niniejszego zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, w związku z tym, z oświadczenia powinno wynikać: 

6.9.1.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

6.9.1.2  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

6.9.1.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

6.9.1.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 
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6.10 Zgodnie z art. 24aa PZP, 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. 

 

7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

7.1 Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną. 

7.2 Adres do korespondencji Zamawiającego, numer faksu, adres poczty elektronicznej, zostały 

podane w pkt 1 SIWZ. 

7.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.4 W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 ust. 3 lub 3a PZP, 

oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/ poprawić) w 

formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom 

wynikającym ze stosownych przepisów. 

7.5 Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami oraz 

potwierdzenia dostarczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

przekazanych za pomocą poczty elektronicznej lub faksu jest:  

W sprawach formalnych:  Joanna Kuczera tel. 32 797 36 20 

W sprawach technicznych: Mariusz Sobek tel. 32 797 36 40 

e-mail: biuro@aquadrom.pl 

 fax: 32 797 36 35 w dni robocze w godz. pomiędzy godz. 8:00 a 16:00 

 

8 Wymagania dotyczące wadium 

8.1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na 

czas związania ofertą. 

8.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartościach: 

8.2.1. 3.800,00 zł, 

8.3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

8.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

8.4.1. pieniądzu, 
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8.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

8.4.3. gwarancjach bankowych, 

8.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,  

8.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

8.5.    Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania 

na które składa ofertę oraz numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

(Nr sprawy: ZP.5/16) 

8.6.    Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

mBank 34 1140 1078 0000 4067 6100 1002 

8.7.    W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na 

pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. 

8.8.   W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia 

wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Biuro Zarządu, Kadr i Administracji 

ul. Kłodnicka 95 A 

41-706 Ruda Śląska 

8.9.   W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP 

oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego 

wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

9 Termin związania ofertą 

9.1 Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

10 Opis sposobu przygotowania oferty 

10.1 Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

10.1.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie 

elektronicznej. 

10.1.2 Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych 

w handlu międzynarodowym. 

10.1.3 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

10.1.4 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż 

jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub 
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pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

10.1.5 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego 

rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego 

rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo w formie oryginału, wystawione przez osoby do tego upoważnione lub 

potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 

10.1.6 We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy. 

10.2 Forma oferty: 

10.2.1 Oferta winna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy 

złożyć do formatu A4. 

10.2.2 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ  

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo 

lub ręcznie. 

10.2.3 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 

komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz 

odpowiadać co do treści wzorom załączonym do SIWZ. 

10.2.4 Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

10.2.5 Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane 

przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione / 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie  

z treścią właściwego rejestru określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

10.2.6 Zaleca się załączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 

wchodzących w skład oferty. 

10.2.7 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

10.2.8 Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), mogą być 

przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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10.2.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.2.10 Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.1503 j.t. ze zm.) rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania 

ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów wskazanych powyżej.  

10.2.11 Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” 

lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

10.3 Na zawartość oferty składa się: 

10.3.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2, 

10.3.2 Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. lub odpowiednio w pkt 

6.2 SIWZ, 

10.3.3 Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, 

10.3.4 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.10 SIWZ (jeżeli dotyczy). 

10.3.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie:  

Aquadrom Sp. z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska – Sekretariat,  

do dnia 9 grudnia 2016r. do godziny 10:00 

11.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

11.3 Kopertę (paczkę) z ofertą należy oznaczyć numerem postępowania (Sprawa: ZP.9/16)  

11.4 Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług związanych  

z odśnieżaniem terenu i powierzchni dachów należących do Aquadrom Sp. z o.o.  
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w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A - Nie otwierać przed dniem 9.12.2016 r. godz. 

10:10” 

11.5 Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz 

nazwę i adres Zamawiającego: Aquadrom Sp. z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda 

Śląska. 

11.6 Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. 

11.6.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 

lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 

upływem terminu składania ofert. 

11.6.2 Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu  

i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. 

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ..... –Wycofanie złożonej oferty następuje 

poprzez złożenie powiadomienia podpisanego przez wykonawcę. Wycofanie należy 

złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 

opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE  

11.7 Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

11.7.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie :  

Aquadrom Sp. z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska  

w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 10:10 

11.7.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.7.3 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom 

bez otwierania. 

11.7.4 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

11.7.5 W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

11.7.5.1 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

11.7.5.2 firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

11.7.5.3 ceny, termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w 

ofertach  

11.7.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje, o których mowa w pkt 11.7.5 SIWZ.  

11.7.7 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy. 

 

12 Opis sposobu obliczenia ceny 
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12.1 Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w 

ofercie ceny brutto. 

12.2 Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ 

12.3 Przy obliczeniu ceny oferty należy posłużyć się Formularzem cenowym (tabelką) 

stanowiącą element Formularza ofertowego. 

12.4 Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być 

wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W związku 

z tym, Wykonawca uzupełniając Formularz ofertowy powinien zaokrąglić wykazane 

kwoty tj. jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten 

sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy 

zaokrąglić w górę. 

12.5 Cena oferty obejmuje koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w załącznikach nr 4, 5, 6 do SIWZ.  

12.6 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać przedmiotu zamówienia (również ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę), w szczególności w cenie należy uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy. 

 

13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

Cena oferty (z pod. VAT): waga  100,00 pkt 

Razem:     100,00 pkt 

13.2 Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący 

sposób: 

13.2.1 Cena oferty    100,00 pkt  

wg następującego wzoru: 

 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

P1 – liczba punktów, 

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych 

ofert, 

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 

ZC – waga danego kryterium wyrażona w punktach – 100,00 pkt - IP1. 

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc 

po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 

zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1.  
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Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku 

nie ulega zmianie. 

W kryterium cena oferty można uzyskać max. 100,00 pkt. 

 

14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1 O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza zostanie powiadomiony niezwłocznie po upływie terminu do 

wniesienia odwołania lub zakończeniu postępowania odwoławczego. 

14.2 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia Umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Brak przekazania przedmiotowej umowy 

przed podpisaniem umowy będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez 

Wykonawcę. 

14.3 Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, o ile są 

już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usług. 

14.4 Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca winien złożyć ogólne 

warunki ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk, na który Wykonawca składa ofertę.  

 

15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

16.1 Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze 

umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ  

 

17 Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 

17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w dziale VI PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
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17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

18 Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

19 Maksymalna liczba wykonawców (w przypadku umowy ramowej) 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20 Przewidywane zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP oraz okoliczności, po 

których zaistnieniu będą one udzielane 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług. 

 

21 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

22 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN). 

 

23 Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

24 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

25 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP. 

 

26 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP 

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

 

27 Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia 

Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 

wykonawcę. 

 

28 Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP 

nie dotyczy. 
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29 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

29.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany 

wnieść w całości przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.  

29.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

29.3 Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

29.4 pieniądzu,  

29.5 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

29.6 gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,  

29.7 weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  

29.8 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

29.9 W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu 

Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: mBank  

nr 61 1140 1078 0000 4067 6100 1001.  

29.10 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zawierać nieodwołalne, 

bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty na rzecz Zamawiającego na każde pierwsze 

pisemne żądanie zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę 

do żądania wypłaty należności.  

29.11 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form o których mowa w pkt 4.  

29.12 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.  

 

30 Inne postanowienia 

30.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

30.1.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi być 

wykazany odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 

Warunki udziału, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ powinny być spełnione łącznie 

przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

30.1.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  
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30.1.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego 

Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 29.1.2 SIWZ. 

30.1.4 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

30.2 Podwykonawstwo: 

30.2.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/ 

Podwykonawcom. 

30.2.2 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu 

oferty. 

30.2.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

31 Wykaz załączników 

31.1 Załącznikami do SIWZ są: 

31.1.1 Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP - wzór druku 

stanowi załącznik nr 1, 

31.1.2 Formularz ofertowy - wzór druku stanowi załącznik nr 2, 

31.1.3 Wykaz usług - wzór druku stanowi załącznik nr 3  

31.1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego 

względem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4, 

31.1.5 Wzór umowy– załącznik nr 5, 

31.1.6 Mapy poglądowe – załącznik nr 6 

31.1.7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP– załącznik nr 7. 

31.2 Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 

wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 


