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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na   
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Informacje wstępne: 

A. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji. 

B.  Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji 

i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

C. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 

 

 

 

Pruszków, 3 grudnia 2020 r. 
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I  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY”                                                                           
ul. Andrzeja 3,  05-800 Pruszków       
tel. 22 759 52 56,  22 759 52 57                                                                                                         
www.plywalniakapry.pl 
godziny otwarcia biur: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15. 
NIP: 5342275872,  REGON: 015871536 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA 
  

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą" lub „ustawą Pzp” oraz na podstawie przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. 

2.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ", mają zastosowanie przepisy ustawy. 

 
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY WARIANTOWE, AUKCJA 

ELEKTRONICZNA, OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ,   
 

 

1. Celem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnej usługi sprzątania Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy 
ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.  

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług sprzątania, czyli wykonania 
wszystkich czynności związanych z szeroko rozumianym pojęciem utrzymania porządku     
i czystości w obiekcie i na przyległym terenie wokół Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. 
Andrzeja 3 w Pruszkowie.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający 
informuje, że zastrzega sobie możliwość istotnego ograniczania zakresu usług określonych w 
Załączniku nr 1. Zamawiający w 2021 roku planuje przeprowadzić remont budynku, co może 
spowodować brak konieczności realizacji przedmiotu udzielanego zamówienia w pełnym lub 
istotnie ograniczonym zakresie. Informację o ograniczeniu zakresu przedmiotu zamówienia  
z wyżej wskazanego powodu Zamawiający przekaże z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. 
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu usług objętych przedmiotem 
zamówienia z innych aktualnie niemożliwych do przewidzenia powodów przykładowo 
związanych ze stanem epidemii na terenie kraju lub skutkami występującymi w związku  
z okresem epidemii.  

3.1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia realizowały osoby posiadające kwalifikacje 
zawodowe, uprawnienia i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia publicznego,  
w tym minimum: 
a) dwie osoby serwisu w godzinach pracy obiektu tj. 630 – 2200, w tym w przebieralniach: 

damska (kobieta)  i męska (mężczyzna), posiadającymi aktualne książeczki zdrowia zgodnie  
z wymogami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

b) minimum dwie osoby serwisu poza godzinami pracy obiektu tj. 2200 – 630 posiadającymi 
aktualne książeczki zdrowia zgodnie z wymogami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,  

c) jedną osobą posiadającą aktualne badania wysokościowe, 
d) osobą nadzorującą jakość wykonywanej usługi objętej przedmiotem umowy – przeszkoloną 

z zakresu zasad eksploatacji basenów oraz wymagań sanitarnych i przeciw 

http://www.plywalniakapry.pl/
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epidemiologicznych obowiązujących na basenach. 
3.2.  Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował potencjałem technicznym sprawnym 

technicznie przeznaczonym do realizacji niniejszego zmówienia, tj.  
a. podwodny odkurzacz basenowy do codziennego sprzątania poziomych i pionowych 

płaszczyzn niecek basenowych – 2 sztuki 
b. kombajn sprzątający o zasilaniu akumalaturowym – 1 sztuka 
c. maszyny dyskowe do czyszczenia powierzchni poziomych – 1 sztuka 
d. agregat do dezynfekcji parą – 1 sztuka 
e. maszyna szorująca dwubiegowa z wytwornicą piany – 1 sztuka 
f. maszyna ciśnieniowa do odkażania części sanitarnych wysokimi temperaturami – 1 

sztuka 
g. nowe, uprzednio nie używane, profesjonalne wózki serwisu sprzątającego  – 2 sztuki 

 
      UWAGA! Wszystkie w/w urządzenia muszą znajdować się na obiekcie przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:   KOD CPV: 90.91.00.00 – 9 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie 
dopuszcza złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 

6. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. W takim przypadku 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
powierzy podwykonawcom. Niepodanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna za zobowiązanie się Wykonawcy do samodzielnego 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia Wykonawca podał, o ile będą już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  
o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także przekazywania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie będzie powierzać realizację 
przedmiotu zamówieniem. 

7. Zamawiający nie przywiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.  

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 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.  

9. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w przedmiotowym 
postępowaniu, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.  

10. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy wymaga, by osoby bezpośrednio wykonujące roboty objęte 
przedmiotem zamówienia zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu. 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, 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

i) 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, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub Podwykonawcy; 

ii) 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).  

iii) 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; 

iv) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

v) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 powyżej czynności, zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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 

czynności przy realizacji zamówienia.  

vi) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

 
 
IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY, ZAMÓWIENIA OKREŚLONE W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY. 
 

1. Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. Ustawy 
Prawo zamówień publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu 
wykonawcy usług, które stanowić będą nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na 
powtórzeniu podobnych usług i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 
2. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem 
zamówienia.  
Zakres w/w prac może dotyczyć usług: 

- polegających na wykonaniu usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektu basenu, 
- porządkowania terenu zewnętrznego. 

 
3. Usługi określone w pkt. IV.2. zostaną udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia 
zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel, na podstawie odrębnej umowy na 
podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego.  
Ww. wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji  
i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również określić inny sposób dokonania wyceny ww. usług. 
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4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty wariantowej. 
 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

            Termin realizacji zamówienia – sukcesywne usługi sprzątania objęte przedmiotem udzielanego zamówienia 
prowadzone będą od 1 stycznia 2021 roku przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 
zakończenia realizacji umowy w przypadku rozpoczęcia remontu budynku. Wynagrodzenie wykonawcy będzie 
wypłacane wyłącznie z tytułu faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego usług objętych 
przedmiotem udzielanego zamówienia.  

 
VI.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 
500.000,00 zł. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne 
jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie 
konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł; 

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej tj.: wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,  co najmniej 
1 zamówienie wykonane lub wykonywane należycie tj. polegające na kompleksowym sprzątaniu 
krytych obiektów  basenowo – rekreacyjnych świadczone sukcesywnie przez minimum 12 miesięcy 
na rzecz jednego Zamawiającego, a wykonana wartość zamówienia była nie mniejsza niż 300.000,00 
zł.  

 Uwaga: pod pojęciem zamówienie, Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie polegające na 
kompleksowym sprzątaniu krytych obiektów  basenowo – rekreacyjnych, udzielone w ramach (1) 
jednej umowy, realizowanej przez co najmniej 12 miesięcy w sposób ciągły. W przypadku 
wykonywanych usług, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości 
określonej w warunku. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
warunki określone w pkt. VI.2 SIWZ, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj.: 

4.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia, 

4.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
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b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny,  

c)  skarbowe,  

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

4.3. wykonawcę, 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. 4.2. powyżej;  

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

4.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  
w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

4.6.  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4.7.  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4.8. wykonawcę, który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy  
z udziału w postępowaniu; 

4.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych; 

4.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

4.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

4.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

5. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.2. lit a-c i pkt. 4.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach 
została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 4.2. lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w pkt. 4.2. lit. d i pkt. 4.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w pkt. 4.2. lit. d,  

b) w pkt. 4.4.  

–jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
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jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia 
w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.7. i 4.9. lub pkt. 4.14. i 4.15., jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.11., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się  
o zamówienia publiczne. 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 4.2., 4.3., 4.5. – 4.9., może przedstawić dowody 
na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

6.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6 powyżej. 

6.2  W przypadkach, o których mowa w pkt. VI.4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania  
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 
konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli jest 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 potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 
VII.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W  

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które 
potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
tj. : 

1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. 2.1. Rozdział VI SIWZ – należy 
przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie wynikającej  
z zapisów SIWZ, a także 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 wskazaną w pkt. 2.1. Rozdziału VI SIWZ 

1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. 2.2. Rozdział VI SIWZ - wykaz 
wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech 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 należycie zrealizowane oraz załączeniem 
dowodów, potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. 
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2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji  
dotyczących tego dokumentu.  

3. Składane dokumenty (określone w rozdziale VII SIWZ) mogą być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

4. 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. 

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  
o których mowa w pkt. VII.1. powyżej, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

8. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę. 

9. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką 
osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię). 

 
VIII. ZASADY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich 
współpracę. 

4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie.  

4. 1.  Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 2 lub przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. 

4. 2.  Wymagane oświadczenia wskazane w Rozdziale IX pkt. 4 ppkt. 1) winny być złożone przez każdego 
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 5 rozdziału IX SIWZ składa 
każdy z Wykonawców. 

 
IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie wymaga wadium.  

3. Ofertę stanowi wypełniony:  
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3.1. Formularz Oferty - wypełniony Załącznik do SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty wraz z kalkulacją 
kosztów realizacji zamówienia sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi we wzorze kalkulacji 
kosztów realizacji zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ:  

3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;  

3.3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, 
chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 poz. 1114 oraz  
z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie 
wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą;  

3.4. Zobowiązanie wymagane postanowieniami Rozdziału X SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

3.5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – wzór oświadczenia stanowi Załącznik do 
niniejszej SIWZ. 

3.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach o których mowa w pkt. 4.12 Rozdział VI SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca winien przedstawić pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik do SIWZ. Wyżej wskazane oświadczenia winny być 
złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 

3.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W 
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

4. Każdy dokument składający się na ofertę lub dołączony do oferty musi być czytelny.  

5. Zamawiający zaleca, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 
winna być umieszczona informacja o liczbie stron. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. 

6. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

6.1.1. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek wykazać zasadność, iż zastrzeżone informacje w 
rzeczywistości stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6.1.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne oświadczenie, a ww. informacje winny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa, 
trwale ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości stron oferty.  

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na 
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adres:  

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY”                                                                           

ul. Andrzeja 3,  05-800 Pruszków       

         oraz opisane: 

„Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie”. 

 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla 
złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” / ”WYCOFANIE”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany  
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty 
oznaczone ”WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności celem stwierdzenia poprawności procedury 
wycofania oferty przez Wykonawcę/Wykonawców; koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 

 
X.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH 

OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
1. Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. 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.   

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.  

4.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1 
powyżej. 

7. 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, warunki udziału 
w postępowaniu składa także dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 5) Rozdział IX SIWZ dotyczące 
tych podmiotów w zakresie dokumentów o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ. 

8.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
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podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 
określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

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

 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. 

 

 

 
XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 
r. 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615),  
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt. 3. – 6.  

Strona internetowa: www.plywalniakapry.pl    

e-mail: ksiegowosc@plywaniakapry.pl   

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne 
podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

5.   Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 2 Rozdział X SIWZ należy złożyć w oryginale.    

6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 powyżej, 
należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

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

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność  
z oryginałem). 

7.    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku 
do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godz. 8.00 – 15.00. 

9.  Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz numerów faksów.  

http://www.plywalniakapry.pl/
mailto:ksiegowosc@plywaniakapry.pl
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Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres lub numer faksu 
Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy.    

10.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany 
udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11.  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Wszystkie pytania należy kierować na adres korespondencyjny Zamawiającego podany w 
Rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie pytań o wyjaśnienie zapisów 
SIWZ w formie umożliwiającej edycję dodatkowo na adres e-mail: ksiegowosc@plywaniakapry.pl 

 Zamawiający umieści odpowiedzi na pytania na swojej stronie internetowej oraz przekaże je 
zidentyfikowanym Wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dla ułatwienia 
prawidłowej identyfikacji adresu poczty elektronicznej, prosimy o wskazywanie tych danych w piśmie  
z pytaniami.  

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

13.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany SIWZ niezbędny będzie dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców oraz 
zamieści informacje na ten temat na stronie internetowej podanej w Rozdziale I niniejszej SIWZ. 

15.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 
10 powyżej. 

 
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
W przedmiotowym przetargu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 
1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłożenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, winna być wyrażona w formie pisemnej 
(zgoda nie może być dorozumiana). 

6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (z 
należnym podatkiem VAT). Wzór formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji kosztów stanowią 
załączniki do SIWZ. Zamawiający zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ zastrzega sobie ograniczenie 
zakresu przedmiotu zamówienia. Płatności będę realizowane wyłącznie za zamówiony przez 
Zamawiającego zakres usług, należycie wykonany przez wykonawcę. Wynagrodzenie podane w 

mailto:ksiegowosc@plywaniakapry.pl


 
 

 

13 | S t r o n a  
 

ofercie ma charakter maksymalny. Z tytułu niezamówienia w okresie obowiązywania umowy pełnego 
zakresu usług wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiającego.  

2. Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne  upusty oferowane przez Wykonawcę. 
3. W cenie powinien być uwzględniony podatek VAT, określany zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). 
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami ww. ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, tj. 
konieczności odprowadzenia bezpośrednio przez Zamawiającego podatku VAT do właściwego urzędu 
skarbowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Wartość ceny ofertowej brutto powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w 
rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1830) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze 
zm.).  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
7. Każdy z Wykonawców ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 

realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywania prac. 
8. Ustalona cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty cenowej jest wyrażoną  

w pieniądzu łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, wartością wszystkich usług,  prac i innych 
świadczeń niezbędnych dla realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Tak 
obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

 

 
XV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1.  Ustala się termin składania ofert na dzień 11 grudnia 2020r. do godz. 08.15. 

2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 08.30 w siedzibie Zamawiającego. 

4. Oferty będą otwierane według kolejności złożenia.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

6. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, i  okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.  

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

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c. ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z 
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

10. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie  
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie 



 
 

 

14 | S t r o n a  
 

ustalonych kryteriów oceny ofert.  

11. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  
i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktację,  

b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których 
mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności, 

d. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XVI.   KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT 
 

1. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, 
która otrzymała najwyższą liczbę w ocenie kryterium oceny ofert i ich znaczenia (suma uzyskanych 
punktów) jest ofertą najkorzystniejszą. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający stosować będzie: 

kryterium nr 1 - „cena oferty brutto” o wadze 60 %  
kryterium nr 2 – „Termin płatności” - 40% 
 
2.  Ocena punktowa w zakresie kryterium: „cena oferty brutto” zostanie dokonana przy 
zastosowaniu wzorów: 
                                  Cena najniższa (brutto)  
 Kryterium nr 1:          ------------------------------------------ x 60 = liczba punktów 
                   Cena badanej oferty (brutto) 
  
 

3. Ocena punktowa w zakresie kryterium „Termin płatności” zostanie dokonana w następujący 
sposób:  

  
Wykonawca może zadeklarować tylko poniższe terminy płatności 
 
oferowany termin płatności wynoszący 14 dni -  0 pkt 
oferowany termin płatności wynoszący 21 dni -  40 pkt 
W przypadku gdy w formularzu oferty Wykonawca nie zadeklaruje terminu płatności do obliczenia niniejszego 
kryterium zostanie przyjęty 14 dniowy termin płatności.  
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, biorąc pod uwagę sumę 
punktów uzyskaną w wyżej przedstawionych kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

 
XVII. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o podane kryteria wyboru. 

2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) 
Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W 
przedmiotowej umowie należy m.in. określić pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym.  
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3. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
terminie i na warunkach określonych w Rozdziale XVIII niniejszej SIWZ. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w 
terminie i okolicznościach, o którym mowa w art. 94 powyższej ustawy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp.  

6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności koniecznych do zawarcia umowy. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1.  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 

stanowiącą sumę 5 % zaoferowanej ceny brutto. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku 
następujących formach (do wyboru Wykonawcy): 

1.1.  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 

1.2.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, wartościowo odpowiednio do podziału,  
o którym mowa w pkt. 1 powyżej; 

1.3.  gwarancjach bankowych, wartościowo odpowiednio do podziału, o którym mowa w pkt. 1 powyżej; 

1.4.  gwarancjach ubezpieczeniowych, wartościowo odpowiednio do podziału, o którym mowa w pkt. 1 
powyżej; 

1.5.  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  wartościowo 
odpowiednio do podziału, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. 

2.  Zabezpieczenie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
W razie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 
warunkiem podpisania umowy jest, aby kwota zabezpieczenia została zaksięgowana na rachunku 
bankowym Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
W przypadku składania zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, beneficjentem będzie Zamawiający. 

3.  Koszty związane z wystawieniem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w złotych (PLN) w kwocie wynikającej z 
pkt. 1 powyżej. 

5.  Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego przez Wykonawcę w innej 
formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego i winna być dostarczona do Zamawiającego, co 
najmniej na 5 dni roboczych  przed wyznaczony przez Zamawiającego terminem podpisania umowy. 

6. Zabezpieczenia wniesione w innej formie niż gotówka, powinny być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant 
zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 
obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

9. Wypłata, o której mowa w pkt. 8 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 



 
 

 

16 | S t r o n a  
 

XIX.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
 

1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia  
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu . 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

5.  Terminy wniesienia odwołania: 

5.1.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6.  Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy 
Pzp. 

7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

8.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
PRAWA. 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY”. 
 
Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych        i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:    
       
1.       Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Miejskiej Pływalni KAPRY   jest  Miejska 
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Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3, reprezentowana przez 
Dyrektora. 
05-800 Pruszków,  
ul. Andrzeja 3 
tel. 22 759 52 56,  
www.plywalniakapry.pl 
 
2.  W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony: 
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl , 
lub pisemnie pod adresem Miejska Pływalnia KAPRY, 05-800 Pruszków, ul.  Andrzeja 3, z dopiskiem „Ochrona 
danych osobowych”. 
 
3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach 
wskazanych poniżej: 
 
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
 
b) w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
 
c) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 
1 lit. e RODO). 
 
Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie jest wymagana 
Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania będzie 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją 
wycofać w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jej wycofaniem. 
 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być 
udostępniane: 
 

 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 

 osobom wnioskującym o  dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji 
publicznej,     w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 
Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z 
późniejszymi. zm.), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych 
(anonimizacja danych osobowych) 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, 
nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres 
wskazany          w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 
1983r. ze zm. – tj.                z 22.02.2019 r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 553). 
 
7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 

 Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia. 

 Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia. 

 Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 
przypadków,  o których mowa w art. 18 ust. 2  Rozporządzenia. 

http://www.plywalniakapry.pl/
mailto:iod@plywalniakapry.pl
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 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 
publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do 
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych.   
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Załącznik do SIWZ 

 
 

......................................, ................................ 
miejscowość 

  
data

   
 
 
......................................................................... 
                 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

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

WOJEWÓDZTWO:..................................................................................................................... 

TELEFON……………….……………….…..(e-mail):…………………………………………... 

REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...………………… 

     Miejska Kryta Pływalnia 
„KAPRY”                                                                           

ul. Andrzeja 3,   
05-800 Pruszków       

 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania Miejskiej 

Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając 

jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie 

warunki zawarte w SIWZ. 

OFERTA  PRZETARGOWA  

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę:  

 …………………….................. zł brutto (słownie: .................................................................. złotych brutto)*, 

2) oświadczamy,  iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 

4)  oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

6) oświadczamy, że deklarujemy termin płatności ________________dni* od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.    

* - należy wypełnić 

7) oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do SIWZ i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych  tam warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

         8)  oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy. 

 9)  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5  % ceny ofertowej brutto w formie 

………………………………………………….*; 
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* - należy wypełnić 

10) informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia 

obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących części:  

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

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

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

....................................................................................................................... 
* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy wpisać nie dotyczy 

        ** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru 
formularza oferty  część dotyczącą podwykonawców.  
 

12) informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących nas z nim stosunków prawnych**: 

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

* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na  zasobach innych podmiotach wpisać nie 
dotyczy. 

        ** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów  i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do 
wzoru formularza oferty  część dotyczącą innych podmiotów.  
 

UWAGA: w przypadku,  gdy wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów należy wypełnić załącznik 

nr 1A i  załącznik nr 1B do wzoru formularza oferty również w  część dotyczącej innych podmiotów na zasoby 

których Wykonawca się powołuje. Zamawiający wymaga aby podmioty na zasoby których w zakresie 

doświadczenia powołuje się Wykonawca czynnie uczestniczyły w wykonaniu zamówienia. 

 

13)  Oświadczam, że przekazałem informację o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” 

(klauzulę informacyjną), wszystkim pracownikom i innym osobom fizycznym zaangażowanym w  realizację umowy 

wynikającą z niniejszego postępowania, i których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

14) oświadczamy, że nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

15) oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione  

w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 

16) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru Formularza oferty, 
informujące o tym, że Wykonawca spełnia warunki na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

 oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru Formularza Oferty, 
informujące o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1,2,3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 

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

              miejscowość                 data    podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 

- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie, 

oświadczamy, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

Zamawiającego w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:……………………………………………………………………. w następującym 

zakresie………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne     z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

file:///C:/Users/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
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Załącznik nr 2 do Formularza Oferty 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 
Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie, 
oświadczamy, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

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

art………………ustawy  Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

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

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

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE. PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.…………………………………………………………………………………nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 

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

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

file:///C:/Users/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
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Załącznik do SIWZ 

 

 

 
 (pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie, 

oświadczamy, że: 

 

a) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*, 
 

b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług* . 
 

 

W przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić poniższe informacje:   

 

Nazwa(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego:……………………………………………………………………………….. 
 
Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku:………………………….………………..………….. 
 

 

 

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

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy)
 

 

 
* niewłaściwe skreślić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

24 | S t r o n a  
 

 
 
 

Załącznik do SIWZ 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 
Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług o których mowa w pkt. VI.2.2. SIWZ.  
 

1 2 3 4 5 

Lp. Nazwa Zamawiającego, na 
którego zlecenie wykazana 

usługa była realizowana wraz 
z adresem jego siedziby 

 

Opis zrealizowanego zamówienia 

(ze wskazaniem wymogów opisanych w 

warunku udziału w przetargu) 

Wartość 
wykonanego 
zamówienia 

w PLN 

Data realizacji  

 

 

1. 

 

 

   

 

 

 

2. 

 

    

3.     

 

Do wykazu należy załączyć dowody wskazujące, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. 
 

 
 

 

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

       (miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy)
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Załącznik do SIWZ 
 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie, 

oświadczamy, że: 

 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych*, 

 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*. 

 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

 

 

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

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy)
 

 

 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

 

   

 


