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CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

UWAGA:  

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte zostaną określenia: 

a) SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) uPzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 

c) Zamawiający – należy przez to rozumieć Zamawiającego, o którym mowa w pkt I, 

d) Wykonawca – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem 19/U/2014 Wskazane jest, aby Wykonawcy 

powoływali się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

ZOO Wrocław Sp. z o.o., 51-618 Wrocław, ul. Wróblewskiego 1-5, telefon: (71) 3483024 ; 

telefaks: (71) 3483768,  adres strony internetowej: www.zoo.wroc.pl  

zwany dalej Zamawiającym. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Tryb: przetarg nieograniczony. Rodzaj zamówienia: usługa. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Nazwa zamówienia: obsługa techniczna pogwarancyjna oraz wykonywanie czynności 

administracyjnych obiektu AFRYKARIUM – OCEANARIUM ZOO Wrocław Sp. z o.o. 

2. CPV (nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień): 

50000000-5 usługi naprawcze i konserwacyjne 

50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

50700000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych 

90910000-9 usługi sprzątania 

70330000-3 usługi zarządzania nieruchomościami 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący informacje dotyczące zakresu usługi, 

obowiązków Wykonawcy oraz warunków realizacji określony został w części II SIWZ. 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 UPZP: 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 

VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ: 
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nie dotyczy 

VIII. TERMIN WYKONANIA (REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: 

48 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. Wykonawca. 

1.1. Przez Wykonawcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 uPzp). 

1.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Informacje 

dotyczące udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia określone zostały w części I, pkt XIII.9 SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

2.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

> Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie przewiduje konieczności potwierdzania 

przez wykonawców spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.   

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,   

> Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje nadal:  

 co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu Oceanarium lub innym obiektem 

spełniającym poniższe warunki: 

 z galeriami i ekspozycjami zawierającymi łącznie nie mniej niż 8.000.000,00 litrów wody 

w tym co najmniej 4.000.000,00 litrów wody słonej,  

 o powierzchni ogólnej nie mniej jak 8.000,00 m2, 

 z restauracją o powierzchni min. 300,00 m2, 

 posiadającym tunel akrylowy o długości min. 10,00 mb. 

Usługa musi trwać nie przerwanie, co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 3-ch lat przed 

upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym 

mowa w pkt X.1.1. oraz dokumentów, o których mowa w pkt X. 1.2. lit. e), 



4 
 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, tj.: 

 osobami, które będą wykonywały czynności serwisowo-techniczne w niniejszym postępowaniu, 

posiadającymi wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane w specjalnościach: 

< instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie  – 

minimum dwie osoby; 

< instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w tym 

niskoprądowe tj. sygnalizacji pożaru, okablowanie strukturalne, co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe w tym zakresie  – minimum dwie osoby; 

< telekomunikacyjnej bez ograniczeń, 3 letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie  – 

minimum jedna osoba; 

oraz posiadającymi minimum 3–letnie doświadczenie w instalacji urządzeń, systemów, instalacji, 

aparatury i wyposażenia opisanych w załączniku Nr 1 do SIWZ, w tym realizację min. 1 -go 

kontraktu w omawianym zakresie, 

 jedną osobą posiadającą min. 3 letnie doświadczenie przy pracach związanych z instalacją i 

montażem instalacji uzdatniania wody w tym ozonowania i filtracji; 

 jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku 

kierownika robót przy pracach instalacyjno-montażowych oraz doświadczenie przy co najmniej 

jednej obsłudze systemu LSS (systemu podtrzymania życia) na obiekcie o objętości min. 8.000,00 

m3 wody; 

 jedną osobą posiadającą doświadczenie w stosowaniu technik alpinistycznych w zakresie 

wykonywania usług polegających na myciu okien, fasady szklanej, odśnieżaniu dachu z opadu 

ponadnormatywnego oraz innych zbliżonych do wymienionych zadań wymagających użycia 

wysięgnika koszowego oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w stosowaniu technik 

alpinistycznych; 

 jedną osobą z trzyletnim doświadczeniem przy obsłudze i konserwacji systemów dachowych 

wykonanych w technologii poduszek z folii ETFE o powierzchni min. 5.000,00m2; 

 jedną osobą posiadającą uprawnienia brakarza i min. trzyletnie doświadczenie w 

przeprowadzaniu wizualnej oceny technicznego stanu wiązarów dachowych z drewna klejonego, 

(przez „uprawnienia brakarza” Zamawiający rozumie odbycie przynajmniej jednego szkolenia lub 

kursu specjalistycznego w zakresie wizualnej oceny technicznego stanu wiązarów dachowych z 

drewna klejonego); 
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 osobami (dwoma) posiadającymi dyplom kierownika prac podwodnych min. II klasy, uzyskany na 

podstawie ustawy z 17.10.2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych – Dz. U. 

z 2003 r. Nr 199 poz. 1936 z późn. zm., z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym 

w wykonywaniu prac podwodnych; 

 jedną osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności 

ogrodnika zieleni wewnętrznej dla roślin tropikalnych w tym doświadczenie w pielęgnacji 

"zielonych ścian" o pow. min. 250,00 m2. 

Wykonawca potwierdza spełnianie powyższych warunków poprzez złożenie wykazu, o którym 

mowa w pkt X1.2. lit. "g". 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

> Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 

mln zł. 

 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 mln zł. 

Uwaga: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w 

walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP 

obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym 

mowa w pkt X1.1. oraz dokumentów, o których mowa w pkt X1.2. lit. "h" i "i”. 

2.2. Spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. 

Wykonawca wykazuje brak podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez złożenie:  

 oświadczenia, o którym mowa w pkt X1.2. lit a), 

 dokumentów, o których mowa w pkt X1.2. lit. b) - w celu wykazania, że w stosunku do Wykonawcy 

nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości lub, że po ogłoszeniu upadłości został zawarty 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

 dokumentu, o którym mowa w pkt X 1.2. lit. c) - na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, 

 dokumentu, o którym mowa w pkt X1.2. lit. d) - na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, 

 informacji lub listy, o której mowa w pkt X. 1.2. lit." j" - w celu wykazania, że Wykonawca nie 

należy lub należy do grupy kapitałowej, 

 informacje z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w pkt X. 1.2. lit. "f”. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) warunki określone w pkt IX.2.1. lit. a) - d) SIWZ winni spełniać Wykonawcy wspólnie, 

b) warunki określone w pkt IX.2.2. SIWZ powinien spełniać każdy Wykonawca z osobna. 
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4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 

o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt X niniejszej części 

SIWZ (które zobowiązany jest złożyć Wykonawca biorący udział w postępowaniu), według 

zasady: spełnia / nie spełnia. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca biorący 

udział w postępowaniu zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione oświadczenia 

i dokumenty (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. z 2013 r., poz. 231): 

1.1. w formie oryginału: 

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp – sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

1.2. w formie oryginału lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" na zasadach 

określonych w części I, pkt XIII.10 SIWZ: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 uPzp - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 
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e) wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług (w celu wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia określonego w pkt IX.2.1. lit. b niniejszej części SIWZ) w okresie 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 wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

• Treść wykazu usług winna odpowiadać treści wzoru wykazu usług zawartego w załączniku nr 6 

do SIWZ. 

• Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:  

 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. 

• W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa wyżej. 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego: 

f).1. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

UWAGA: Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11  uPzp mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego  albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 uPzp, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy 
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem.  

f).2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert - w odniesieniu do podmiotów zbiorowych. 

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

• Treść wykazu osób winna odpowiadać treści wzoru wykazu osób zawartego w załączniku nr 7 do 

SIWZ. 

h) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 mln zł 

wskazaną w pkt IX.2.1. lit."d" niniejszej części SIWZ. 



8 
 

i) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową na kwotę nie mniejszej niż 4 mln zł wskazaną w pkt. IX. 2.1 lit. "d" akapit 2. 

• Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu dotyczącego 

sytuacji finansowej wymaganego przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 

ust. 2c uPzp). 

j) informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów, należących 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, sporządzoną według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

• Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową 

rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

(w oryginale) pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, np. wykorzystując 

w tym celu formularz Załącznika Nr 9 do SIWZ, który ma charakter przykładowy i pomocniczy. 

Natomiast w odniesieniu do warunku opisanego w pkt IX. 2.1. lit. "d" akapit drugi, w celu oceny 

gwarantowania rzeczywistego dostępu do zasobu podmiotu użyczającego, Zamawiający żąda 

dokumentu wymienionego w pkt X. 1.2. lit . „i" wystawionego na podmiot użyczający. 

2. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.1. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, obowiązują przepisy określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

2.2. W/w Wykonawca, zamiast dokumentów:  

1) o których mowa w pkt X.1.2. lit. b), c), d) i f).2., składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) o których mowa w pkt X.1.2. lit. f).1., składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 uPzp  - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt X.1.2. lit. b), c), d) i 

f), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

Określone w pkt 2.2. wymagania dotyczące terminów wystawiania dokumentów stosuje się 

odpowiednio. 

2.4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

3. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

a) oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 (wymienione 

w pkt X.1.1.) składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców występujących wspólnie albo 

wszyscy Wykonawcy wspólnie,  

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust 1 uPzp (wymienione w pkt X.1.2. lit. a) musi złożyć każdy z Wykonawców 

odrębnie (w tym zakresie poszczególne oświadczenia muszą być podpisane przez uprawnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców, tj. osoby wskazane we właściwym dokumencie 

rejestrowym, etc.), 

c) dokumenty wymienione w pkt X.1.2. lit. b), lit. c), lit. d), lit. f) i lit. j) muszą zostać złożone 

odrębnie przez każdego z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

d) dokumenty wymienione w pkt X.1.2. lit. e), lit. g), lit. h) i lit. i) Wykonawcy mogą przedstawić, 

jako jedne wspólne dla nich dokumenty. 

XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami w języku polskim. 

2. Zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1, 2 i 3 uPzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną na 

adres: m.gondek@zoo.wroc.pl, z zastrzeżeniem dokumentów wymienionych w pkt XI.4, które 

mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej.  

3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania, np. poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i odesłanie jej na podany nr 
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faksu. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania dokumentu, Zamawiający uzna, że 

dokument wysłany na podany przez Wykonawcę nr faksu został doręczony w sposób 

umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią. 

4. W formie pisemnej Wykonawcy składają: 

a) ofertę wraz z załącznikami, 

b) uzupełniane w oparciu o art. 26 ust. 3 uPzp: 

 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

 pełnomocnictwa, 

c) na żądanie Zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania – oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję: 

a) faksem na nr:  (71) 3483768 

b) drogą elektroniczną na adres: m.gondek@zoo.wroc.pl 

c) pisemnie na adres:  ZOO Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu, 

ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław. 

6. Dokument uważa się za wniesiony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed 

upływem wyznaczonego terminu. 

7. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej: Zamawiający dopuszcza porozumiewanie 

się drogą elektroniczną na adres: m.gondek@zoo.wroc.pl, adres strony internetowej 

Zamawiającego określono w części l, pkt I SIWZ. 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: pracownikami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień są:  

Marta Gondek   tel. (71) 3483024, e-mail:  m.gondek@zoo.wroc.pl 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00. 

9. Zamawiający udostępni zainteresowanym złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu 

jednorazowe zapoznanie się z nieruchomością (obiektem) i terenem, na którym jest ona 

posadowiona, w dniu 31.07.2014 r. i w dniu 01.08.2014 r. o godz. 14.00. Udział w wizji lokalnej 

należy zgłaszać drogą faksową lub elektroniczną do osób wskazanych w pkt 8, najpóźniej do 

godz. 12.00 dnia 30.07.2014 r. 

Xll.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

1. Wysokość wadium. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 100 000,00 PLN. 

2. Forma wadium. 

2.1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 

42, poz. 275 z późn. zm.). 

2.2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

 odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także 

w przypadku, gdy Wykonawca:  

 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp., nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 

wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

3.1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

PKO BP SA   -  61 1020 5226 0000 6102 0416 4208 

3.2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez uPzp formach należy złożyć w: siedzibie 

Zamawiającego: w kasie ZOO Wrocław sp. z o.o. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie 

opisanej: "Wadium przetargowe: Nr postępowania 19/U/2014 - Wykonywanie usług 

serwisowo-technicznych i gospodarczych w "AFRYKARIUM - OCEANARIUM" na terenie ZOO 

Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu" oraz datę. Wadium należy 

złożyć przed upływem terminu składania ofert. 

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że przelane środki zostały 

zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
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5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 

6. Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

Zamawiający zatrzymuje także wadium w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a uPzp tj., jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w języku polskim z zachowaniem formy 

pisemnej. 

Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym, na komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką (np. ręcznie – nieścieralnym atramentem). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zasady i terminy składania wniosków o udzielenie wyjaśnień oraz udzielania wyjaśnień przez 

Zamawiającego określają przepisy art. 38 uPzp. 

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ.  

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ (art. 38 ust. 4 uPzp). Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje się niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest SIWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są dla 

Wykonawcy wiążące. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, 

wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 

7. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte oraz posiadały 

ponumerowane zapisane strony. 
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8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do jej 

podpisywania (zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym 

Wykonawcy) lub inne osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy (pełnomocnika). 

8.1. Umocowanie innych osób do podpisania oferty i załączników (pełnomocnictwo): 

 określające zakres udzielonego pełnomocnictwa, 

 podpisane przez Wykonawcę, 

musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę. 

8.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana w sposób czytelny, umożliwiający 

identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej. Zaleca się złożenie podpisu wraz 

z pieczątką określającą imię i nazwisko osoby podpisującej. 

9.  Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjów, 

spółek cywilnych): 

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 uPzp). W takim 

przypadku Wykonawcy ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich 

Wykonawców. 

9.3. Od Wykonawców występujących wspólnie wymaga się, zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

a) pisemne pełnomocnictwo powinno określać: 

 zakres umocowania, 

 podmiot uprawniony do reprezentowania Wykonawców (pełnomocnika), 

 wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

b) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie musi być 

dołączone do składanej oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę. 

10. Wymagane w ogłoszeniu oraz SIWZ dokumenty Wykonawcy mogą składać w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.1. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą potwierdzającą zgodność kopii 

z oryginałem, przez osobę upoważnioną do podpisania oferty (wymienioną w pkt XIII.8 lub 

XIII.9).  

10.2. W przypadku: 

 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

 innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b uPzp, 
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kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę którego dany dokument 

dotyczy lub te podmioty, chyba, że został ustanowiony pełnomocnik. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

12. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub korekty błędów w tekście oferty (np. przekreślenia, 

uzupełnienia, dopiski, użycie korektora) były opatrzone podpisem, osób podpisujących ofertę. 

Poprawki należy nanosić czytelnie. 

13. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca - z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp. 

15. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, za wyjątkiem 

materiałów określonych w art. 97 ust. 2 uPzp (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta 

nie została wybrana).  

16. Oferta musi zawierać:  

a) wypełniony i podpisany (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XIII.8 Lub pkt XIII.9 

niniejszej części SIWZ) formularz oferty, którego wzór zawarto w części IV SIWZ (w wymieniony 

sposób muszą być także podpisane odpowiednie – tzn. wymagające podpisu Wykonawcy – 

załączniki do formularza ofertowego), 

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w części I, pkt X SIWZ; 

c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt XIII.8 niniejszej części SIWZ – jeżeli 

dotyczy, 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w 

pkt XIII.9 niniejszej części SIWZ - jeżeli dotyczy,  

e) wypełnioną w polach oznaczonych kolorem żółtym (jako warunek ważności oferty) kolumn 13, 

14, 15 i 16 Tabelę czynności gospodarczych i serwisowych - załącznik Nr 1 do SIWZ. Kolumny od 

1 do 12 nie mogą zostać zamienione w opisie i wartościach, pod rygorem odrzucenia oferty 

nieodpowiadającej treści SIWZ, 

f) wypełniony w kolumnie "wartość" Wykaz wyposażenia do realizacji usług serwisowych - 

załącznik Nr2 do SIWZ, 

g) wypełnioną Tabelę zbiorczą kosztów - załącznik Nr 3 do SIWZ. 

Uwaga: Załączniki Nr 1, 2 i 3 stanowią integralną część Formularza Ofertowego. Ich brak lub nie 

wypełnienie będą podstawą odrzucenia oferty. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cena oferty to wartość ryczałtowa brutto za 48 miesięcy realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w SIWZ. 
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2. Do obliczenia ceny ofertowej należy wziąć w szczególności pod uwagę informacje 

przedstawione przez Zamawiającego w części II rozdz. III pkt 3 SIWZ. 

3. Określona przez Wykonawcę cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i stała. Wykonawca 

zobowiązany jest podać w ofercie ryczałtową wartość miesięcznego wynagrodzenia brutto, 

która nie może ulegać zmianie w zależności od liczby dni wykonywania usługi w miesiącu. 

4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, aby 

zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w SIWZ. 

5. Zamawiający nie będzie ponosił (za wyjątkiem wydatków rozliczanych odrębnymi fakturami -

określonych w części II SIWZ) żadnych innych, dodatkowych kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia.  

6. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy, na 

zasadach określonych w części III SIWZ - w § 10 ust. 4. 

7. Cenę oferty należy ująć w pkt 1 lit. a) formularza ofertowego, którego wzór określono w części 

IV SIWZ, podając ją cyframi i słownie w złotych polskich. Cenę oferty należy podać 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający wymaga, aby do wyliczenia ceny ofertowej przyjęte zostały obowiązujące na dzień 

publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

a) dla osób wykonujących usługi porządkowe, minimalne miesięczne krajowe wynagrodzenie 

brutto, 

b) dla osób wykonujących usługi serwisowo-techniczne, średnie miesięczne krajowe 

wynagrodzenie brutto. 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Zmiana i Wycofanie 

Oferty: 

1. Ofertę należy: 

a) umieścić w kopercie – zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert – oznaczonej (opisanej) 

w następujący sposób: 

1) tytuł:  

Obsługa techniczna 

pogwarancyjna oraz wykonywanie 

czynności administracyjnych obiektu 

AFRYKARIUM – OCEANARIUM ZOO 

Wrocław Sp. z o.o. 

 

 

  

  

2) nazwa i adres  ZOO Wrocław Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51 - 618 Wrocław  

Zamawiającego:    

3) nie otwierać przed:    

 ......................................................   
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b) złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Wróblewskiego 1-5, w: 

- sekretariat Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o.o. (I piętro), 

- w terminie do dnia 27.08.2014 r. do godz. 10.00 

2. oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez 

Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający uznaje 

za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w innym miejscu 

i terminie niż określono w pkt 1 lit. b). Oferta nie może zostać przesłana faxem. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane: 

- przyczynami leżącymi po stronie poczty kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora 

pocztowego, 

- dostarczeniem oferty do innego miejsca w siedzibie Zamawiającego niż określono w pkt 1 lit. b). 

4. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, bez względu na 

sposób ich dostarczenia/przesłania, zostaną zwrócone Wykonawcy w sposób przewidziany 

w art. 84, ust. 2 uPzp, na adres jak w pkt XV.1. litera a). Oferty przesłane faksem nie będą 

rozpatrywane. 

5. Wykonawca może przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert wprowadzić 

zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem złożenia 

pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

6. Powiadomienia o zmianach lub wycofaniu muszą być złożone w sposób i formie przewidzianej w 

pkt XV.1 dla złożenia oferty i dodatkowo opisane "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

7  Otwarcie ofert nastąpi: 27.08.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego we 

Wrocławiu, ul. Wróblewskiego 1-5, sala konferencyjna. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ust. 3 - 4 

uPzp:  

9.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9.2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny brutto oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

10. Koperty oznaczone dopiskiem "WYCOFANIE", po stwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz stwierdzeniu zgodności danych z danymi umieszczonymi na kopercie 

wycofanej oferty, będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperta z ofertą, dla której zostało 

złożone powiadomienie o wycofaniu, nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Wykonawcy. 
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11. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 

dołączone do oferty. 

12. Informacje z otwarcia ofert zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 

otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 

13. Oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem zastrzeżonych przez Wykonawcę (nie później 

niż w terminie składania ofert) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów art. 11, ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). 

13.1 Wykonawca, który chciałby zastrzec przed dostępem informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa obowiązany jest złożyć w ofercie stosowne zastrzeżenie oraz odpowiednio 

oznaczyć zastrzeżone informacje (wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających 

zastrzeżone informacje). 

13.2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa 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. 

13.3. Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 uPzp). 

13.4. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa. W razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego. 

 

XVI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

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 przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 

wyłącznie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

Kryterium: 

I. cena łączna brutto za realizację usług gospodarczych i serwisowo-technicznych w 

okresie 48 miesięcy – 70%. 
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II. Wysokość miesięcznych wpłat dla Zamawiającego liczona wskaźnikiem procentowym 

od przychodów netto uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności komercyjnej za 

ostatni miesiąc - 20%  

III. kwota ryczałtowa za wynajem powierzchni komercyjnej – 10% 

2. Oferty będą oceniane punktowo. 

3. Każdej ocenianej ofercie komisja przyzna punkty za: 

a) cenę według kryterium 1 wyliczone wg. poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku): 

      C = Cn : Cb x 70 

C – wartość punktowa, 

Cn – najniższa cena oferty spośród ofert rozpatrywanych i nie podlegających odrzuceniu, 

Cb – cena badanej (ocenianej) oferty, 

b) wysokość wpłat według kryterium 2: 

 za 5% - 0 pkt 

 za każdy 1 % powyżej 5% - 2 pkt 

 oferta może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20 pkt  

 

c) w kryterium nr 3 ocenie będzie podlegała zaoferowana kwota ryczałtowa, płatna comiesięcznie 

Zamawiającemu z tytułu użytkowania powierzchni komercyjnych, tj. restauracja, bary, punkty 

gastronomiczne, sklep z pamiątkami, powierzchnie reklamowe wewnętrzne, wg poniższego wzoru: 

 

K = Kb : Kn x 10 

K – wartość punktowa, 

Kb – kwota ryczałtowa zaoferowana w badanej (ocenianej) ofercie, 

Kn – najwyższa zaoferowana kwota ryczałtowa spośród ofert rozpatrywanych i nie podlegających 

odrzuceniu. 

4. Maksymalną liczbę punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia powyższych kryteriów może 

osiągnąć oferta najkorzystniejsza wynosi 100 pkt. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

7. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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XVII INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA I OCENY OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIA 

POSTĘPOWANIA: 

1. Przy badaniu i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierować wyłącznie zasadami i kryteriami 

określonymi w uPzp oraz w SIWZ. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym przez siebie terminie) 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp. 

4. Zamawiający będzie wykluczał Wykonawców z niniejszego postępowania w przypadkach 

określonych w art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający będzie odrzucał oferty w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 

3 uPzp.  

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 

określonym w uPzp oraz SIWZ i zostanie oceniona, w oparciu o podane przez Zamawiającego 

kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza. 

9. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może 

być zawarta, na zasadach określonych w art. 92 uPzp. 

 

10. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp Zamawiający 

unieważni postępowanie. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostanie przekazane 

Wykonawcom na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 uPzp. 
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XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich na 

zasadach określonych w części III, § 10 SIWZ. 

XX. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZMIANY POSTANOWIEŃ 

UMOWY: 

1. Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę 

z Wykonawcą – przedstawiono w części III SIWZ. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany np. w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem nieważności za 

zgodą obu stron. 

4. Nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 uPzp: 

a) zmiany adresu do korespondencji; 

b) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych powołanych w treści umowy (strony stosują się do 

obowiązujących w danym czasie aktów prawnych); 

c) zmiany osób reprezentujących strony umowy. 

5. Zmiany, o których mowa w ustępie 5 lit. a) dokonywane są w drodze jednostronnego 

pisemnego oświadczenia danej strony i wywojują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. 

6. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 uPzp 

stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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. 
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4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach niż wymienione 

w pkt XXI.3. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przed podpisaniem umowy przez Zamawiającego. 

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach, oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należy złożyć (przed podpisaniem 

umowy) w siedzibie Zamawiającego, u Gł. Księgowego  ZOO Wrocław sp. z o.o. Zaleca się 

wcześniejsze złożenie (w siedzibie Zamawiającego) projektu w/w dokumentu – w celu 

sprawdzenia poprawności sporządzenia. 

7.1. Zabezpieczenie wnoszone w tych formach musi zawierać nieodwołalne, bezwarunkowe 

przyrzeczenie zapłaty na rzecz Zamawiającego na każde pisemne żądanie, w tym bez 

konieczności potwierdzania podpisu przez podmioty trzecie, kwoty gwarancji stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

7.2. Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wnoszonego w formie 

niepieniężnej) musi określać w szczególności: 

a) nazwę gwaranta lub poręczyciela, 

b) nazwę Zamawiającego jako uprawnionego z gwarancji lub poręczenia, 

c) nazwę przedmiotu umowy, 

d) kwotę zabezpieczenia, 

e) termin obowiązywania gwarancji / poręczenia (obejmujący okres realizacji umowy + 30 dni 

przewidzianych na zwrot zabezpieczenia), 

f) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty należności z ustanowionego zabezpieczenia w 

sposób określony w pkt 7.1, tj. nieodwołalnie, bezwarunkowo i na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca może w trakcie trwania umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia tylko na 

zasadach określonych w art. 149 uPzp. 

9. Zamawiający zwróci wniesione zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz innych nieuregulowanych 

odszkodowań i należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp 

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający (zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 3 lit. a) uPzp) może zawrzeć umowę 

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli 

w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o miejscu i terminie 

podpisania umowy. 

4.   Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do: 

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zgodnie z zapisem pkt XXI), 

b) dostarczenia polisy posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, odpowiadającej 

wymaganiom określonym w załączniku Nr 10 do SIWZ, 

c) złożenia dokumentów (uprawnień) potwierdzających, że osoby wskazane do wykonywania 

zamówienia, a wymienione w pkt IX.2.1. lit. "c" SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnych zaświadczeń 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (kserokopii potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem). 

W przypadku wskazania osób posiadających uprawnienia budowlane wydane na terenie UE, mogą 

one uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na 

zasadach określonych w ustawie z 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394) oraz 

w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – stron umowy o europejskim obszarze 

gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce (załącznik do uchwały Krajowej 

Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr. 2/R/09 z dnia 28.01.2009r.). 

W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniem 

niniejszego podpunktu oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca 

wykazał spełnienie warunku w tym zakresie. 

4.1. Dokumenty wymienione w pkt 4, lit. a) - c) należy przekazać Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy. 

4.2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy powyższych dokumentów Zamawiający uzna to, jako 

uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 
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6. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej. 

Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI uPzp. 

 

 

 

 

XXIV. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ: 

 

Załącznik Nr 1 – Tabela czynności gospodarczych i serwisowych  

Załącznik Nr 2 – Wykaz wyposażenia do realizacji zadania serwisowania  

Załącznik Nr 3 – Tabela zbiorcza kosztów  

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp  

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp  

Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonanych usług  

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób  

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie nt. grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 9 – Zobowiązanie  

Załącznik Nr 10 – Ubezpieczenie kontraktowe  

Załącznik Nr 11 – Zestawienie powierzchni według funkcji  

Załącznik Nr 12 – Rys. Afrykarium - zagospodarowanie terenu  

Załącznik Nr 13 – Rzuty – 5 szt. 


