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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej
od kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum
Rekreacji i Sportu - Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków
chemicznych na okres od 01.09.2016 do 31.08.2018 roku.

CRiS.271.2.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu
-Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres
od 01.09.2016 do 31.08.2018 roku.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP 5030022196 REGON 871118595
www.kowalewopomorskie.pl, um.kowalewo@wp.pl
Godziny urzędowania poniedziałek- piątek 7:00-15:00
Tel.56 684 10 24

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 oraz art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych
Centrum Rekreacji i Sportu -Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych
na okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Wykonawca w trakcie wykonywania ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją oraz
z postępowaniem, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dokumentach pływalni, tak by nie
spowodować utraty gwarancji.
1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne oraz niezbędne
materiały eksploatacyjne, a także narzędzia pracy niezbędne do wykonania zamówienia
w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. w tym w szczególności: środki do uzdatniania
wody basenowej, dezynsekcji i dezynfekcji niecek basenowych i instalacji basenowych. Wartość
tych środków, materiałów i narzędzi jest wliczona w wynagrodzenie w § 6 pkt 1 umowy.
1.1.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
1.2.
Obsługa basenu w systemie 24 godzinnym (wynika z dokumentacji obsługi
technologii)
1. Kontrola systemu podgrzewania wody.
2. Uzdatnianie chemiczne wody zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz PZH.
3. Czyszczenie niecki pływalni ( środki do czyszczenia obciążają Wykonawcę).
4. Dodatkowa szokowa dezynfekcja filtrów min. 2 x w tygodniu.
5. Płukanie ekstra filtrów wg. wskazanej różnicy ciśnień.
6. Kalibracja systemu uzdatniania wody min. 1 x dziennie.
7. Obsługa instalacji i urządzeń dezynfekujących stopy ( nogomyje) – 1 x dziennie.
8. Obsługa instalacji elektrycznej, zasilającej urządzenia systemu uzdatniania wody
basenowej ( szafy sterownicze –automatyka basenu sztuk 4, transformatory oświetlenia

podwodnego, szafy automatyki lamp UV – 4 sztuki, elektrozawory przy wymiennikach
ciepła - 4 sztuki, zdalne sterowanie atrakcjami basenowymi-szafy), w tym wymiana
żarówek oświetlenia podwodnego.
9.Ręczne czyszczenie ścian i linii wody oraz usuwanie zanieczyszczeń nie dających się
usunąć przy pomocy maszyn.
10.

Badanie

właściwości

fizykochemicznych

i

bakteriologicznych

zgodnie

z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody
oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt, w okresie obowiązywania
umowy, badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody 4 razy w miesiącu w
brodziku, 1 raz w miesiacu w pozostałych nieckach (basen sportowy, rekreacyjny,
wanna ) oraz pod natryskami ( w zależności od wyników badań) w powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej lub innym laboratorium akredytowanym przez Polskie
Centrum Akredytacji i posiadającym zatwierdzenie Państwowego Inspektora
Sanitarnego do badań wody.
1.2.1 Charakterystyka liczbowa obiegów basenowych.
Obieg

Opis basenu

Lustro
wody
[m²]

Głębokość
[m]

Objętość
niecki
[m³]

Obciążenie
max.
[os/h]

T
[°C]

I

Pływacki
25x 12,5

312,5

1,35 –
1,80

492

24

26

139

II

Basen
rekreacyjny
12,5x8,0

100

0,80-1,1

95

25

30

92

III

Brodzik dla
dzieci
7,0 x 6,0

42

0,15-0,50

12,4

10

32

32

IV

Wanna z
hydromasaże
m okrągła
2,83

6,3

0,4-0,9

1,4

6

34

28

460,8

---

600,8

65

---

291

Łącznie baseny

Wydajność
[m³/h]

1.2.2 Bieżąca obsługa urządzeń
1. Codzienne badanie parametrów wody min. 4 x dziennie.
2. Czyszczenie systemów dozujących i sprawdzenie ich funkcjonowania 1 x w tygodniu.
3. Usuwanie ewentualnych usterek w ramach obsługi.
4. Kalibracja elektrod pomiarowych (sond) pH

2 x w tygodniu.

5. Kalibracja elektrod pomiarowych (sond) redox 2 x w tygodniu.
6. Kalibracja elektrod pomiarowych (sond) chloru 2 x w tygodniu.
1.2.3 Stacja kontroli parametrów wody – bieżąca obsługa urządzenia
1. Kalibracja urządzenia według codziennych pomiarów wody.
2. Regulacja dopływu wody według zawartości w wodzie chloru związanego.
3. Codzienna kontrola zawartości chloru w wodzie na pływalni. Wykonawca musi posiadać

fotometr elektroniczny z interfejsem.
4. Regulacja czynnika pH w wodzie.
5. Kontrola odczytu parametru redox.
6. Wymiana elementów pomiarowych według potrzeb wraz z kalibracją sąd pomiarowych wg
zużycia.
1.2.4 Obsługa technologicznego ciepła wody basenowej
1. Bieżąca kontrola przepływu na wymiennikach ciepła.
2. Bieżące czyszczenie i odpowietrzanie układu.
3. Regulacja temperatury wody wg aktualnych potrzeb oraz na wskazanie Kierownika Centrum.
1.2.5 Układ dozowania środków chemicznych
1. Kontrola pomp dozujących środki chemiczne min. 4 x dziennie.
2. Kontrola i czyszczenie zaworów dozujących chemię do układu basenowego 1 x w tygodniu.
3. Wymiana środków chemicznych w układzie dozującym wg zużycia.
4. Czyszczenie zaworów dozujących pH, CL, koagulant 1 x tydzień.
1.2.6 Filtrowanie
1. Płukanie filtrów basenowych według potrzeb tj. w zależności od obciążenia basenu (według
wskazań na manometrach).
2. Usuwanie zanieczyszczeń stałych z sit filtracyjnych pomp obiegowych min. 2 x w tygodniu.
3. Chlorowanie filtrów 2 x w tygodniu.
1.2.7 Lampy UV
1. Kontrola pracy lamp 3 UV min 4 x dziennie.
2. Ewentualna wymiana żarnika lamp UV.
1.2.8 Zbiornik wyrównawczy oraz zbiornik wód popłucznych
1. Kontrola dopływu wody do basenu i poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz
warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach.
2.

Czyszczenie

zbiorników

wyrównawczych

możliwości technologicznej /ewentualne

oraz

zbiornika

wód

popłucznych

przerwy technologiczne w trakcie

według

funkcjonowania

basenu ( koszty środków chemicznych pokrywa Wykonawca).
1.2.9

Bieżąca

kontrola

pracy

urządzeń

wentylacyjnych

(hala

basenowa,

pomieszczenia techniczne, podbasenie) MENERGA
1. Falowniki sterujące pracą

wentylacji

hali

basenowej i

pomieszczeń technicznych

1 x dziennie.
2.

Kontrola pracy szaf sterujących układem nawiewu szatni męskiej i damskiej, hali

basenowej, suszarek, nawiewu podbasenia centrali 1 x dziennie.
3.

Kontrola pracy wentylatorów 1 x dziennie.

1.2.10 Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą
1.

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego

w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach.
2.

Sporządzanie protokołu usterek w przypadku zaistniałych poważnych usterek związanych

z gwarancją poszczególnych elementów lub też usterek wynikających z bieżącej eksploatacji
basenu, prowadzenie dokumentacji związanej z zawartością chloru związanego w wodzie na
pływalni.
3.

Na koniec miesiąca kierownik Centrum otrzyma pisemny raport parametrów wody

basenowej i poszczególnych pomiarów ciśnień, temperatury i twardości wody, w celu
udokumentowania prawidłowości funkcjonowania obiektu.
4.

W przypadku niewłaściwej pracy poszczególnych urządzeń kierownik Centrum będzie

powiadamiany pisemnie natychmiastowo o nieprawidłowościach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zapisywania w dzienniku wartości: pH, chloru
i

redox,

wskazywanych

przez

komputer

sterujący

oraz

do

prowadzenia

księgi

rozchodów wody.
1.2.11 Czyszczenie niecki basenowej.
1. Odkurzanie niecki basenu, według harmonogramu - min. 4 razy w miesiącu (min. 1x
w tygodniu). Zamawiający zapewnia sprzęt do wykonania usługi.
2. Usuwanie nieczystości z wody basenowej w razie potrzeb. Zamawiający nie zapewnia
sprzętu do wykonania usługi.
3. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia, raz w roku, należy przewidzieć przerwę
technologiczną, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca musi w tym czasie wyłączyć
stację uzdatniania wody, opróżnić niecki, wykonać konserwację instalacji, napełnić niecki wodą
i uruchomić ponownie instalację uzdatniania wody basenowej.
1.2.12 Dostawa chemii basenowej.
1. Minimalny termin ważności substancji (gwarancji ) wymagany przez Zamawiającego wynosi
6 miesięcy i liczony będzie od dnia każdej dostawy chemii basenowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania szczegółowego, miesięcznego wykazu chemii
i środków użytych do obsługi instalacji uzdatniania wody basenowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania następujących środków w ilości:
•

podchloryn sodu - 1000 kg/m-c ( stabilizowany, o zawartości minimum 14 % chloru
aktywnego, przeznaczonego do dezynfekcji wody basenowej, pitnej i powierzchni,
zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych )

•

korektor pH na bazie kwasu siarkowego o stężeniu 49 - 50 %, zawierający inhibitory
przeciwko korozji - 400 kg/m-c ( preparat zgłoszony do Inspektora ds. Substancji
Chemicznych)

•

środek do koagulacji wody basenowej na bazie polihydroksychlorku glinu o stężeniu
minimum 5 % - 60 l/m-c ( produkt nie może być sklasyfikowany jako niebezpieczny
w myśl obowiązujących przepisów)

•

preparat do zwalczania glonów, bakterii i grzybów, zawierający minimum 30 % amin
czwartorzędowych- 30 l/m-c

•

Multitabletki chlorowe - 1 op.

•

Bufory pH, redox - 1 op.

•

Preparat do obniżania stężenia Cl w wodzie basenowej - 1 op.

•

Preparat do czyszczenia i konserwacji stali kwasoodpornej - 1 op.

Podana ilość jest wielkością orientacyjną, do dostosowania wyceny zamówienia.
Zamawiający wymaga, by środki chemii basenowej były dostarczane w oryginalnych dla
danego produktu opakowaniach, zaopatrzone w karty charakterystyki, znak firmowy i nazwę
producenta.
Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90900000- usługi w zakresie sprzątania i odkażania
50500000 - usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających,
pojemników metalowych i maszyn,
50721000 - obsługa instalacji grzewczych,
24962000 - chemikalia do uzdatniania wody.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
W

postępowaniu

mogą

wziąć

udział

wykonawcy,

którzy

spełniają

warunki

udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia
szczegółowego warunku w tym zakresie
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli:
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zał. nr 6 SWIZ,
które będą uczestniczyć w jego wykonaniu i które posiadają uprawnienia:
a) Świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
b) Aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych, wymaganą
przez Sanepid.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zał nr 3 do SWIZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca

powinien

potwierdzić

posiadanie

polisy

lub

innego

dokumentu

potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi objętej przedmiotowym zamówieniem
z sumą ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 PLN.

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
16.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt V winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku
podstaw do wykluczenia z postępowania.
1.

W celu wykazania spełnienia warunków przez Wykonawcę , o których mowa z art. 22

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz osób, które będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia, posiadających

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg
wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWIZ
b) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu
wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego zał. 4 do SWIZ
c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia poniższych dokumentów:
a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego zał. nr 4.
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 Ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.1 Pozostałe oświadczenia i dokumenty:
a. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWIZ,
b. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:
Lista

podmiotów

należących

do

tej

samej

grupy

kapitałowej

w

rozumieniu

ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze
zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
c. Oferty wspólne
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja) wymagane jest załączenie
do

oferty

pisemnego

umocowania

(pełnomocnictwa)

stwierdzającego

ustanowienie Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w przedmiotowym
postępowaniu albo

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia

publicznego. Jeżeli powyższe uprawnienie wynika

z umowy regulującej współpracę

tych

Wykonawców

(np.

umowy

spółki

cywilnej, umowy konsorcjum), do oferty w miejsce pełnomocnictwa można
załączyć ten dokument.
2. Składane dokumenty (wspólne) powinny być podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez
Pełnomocnika (lidera).
3. Wszelka

korespondencja

prowadzona

będzie

między

Zamawiającym

a Pełnomocnikiem (liderem).
4. Podmioty

występujące

wspólnie

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność

za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.
d. Oferty częściowe i wariantowe
1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do
porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Miejski w
Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się faksem lub droga elektroniczną. Faks:(0 56) 684 10 71, e-mail:
um.kowalewo@wp.pl
2. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Marzena Rachubińska - kierownik Referatu Centrum Rekreacji i Sportu Urzędu Miejskiego w
Kowalewie Pomorskim, ul. Jana Pawła II 2a tel.(0 56) 637 09 80, 695 995 345 lub Agnieszka
Szczepanowska tel. 501 076 137.
3.Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, - pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
VIII. Wymagania dotyczące wadium: – 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert:
w pieniądzu, na konto Zamawiającego: BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720
2000 0052 (kopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty) lub w jednej z poniżej podanych
form:
1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielonych 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 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 )
Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, kopię należy wpiąć do
oferty razem z innymi dokumentami.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
IX. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres / czas 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.
A. Przygotowanie oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym – zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 2.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane
zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa (podpis należy złożyć czytelnie).
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna:
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego,
2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie
upoważnionych
przedstawicieli
każdego
z
Wykonawców
występujących
wspólnie / partnerów - należy załączyć do oferty,
3) przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

reprezentowania
reprezentowania

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
5. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa
regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została
zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.
6. Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo
Pomorskie, Sekretariat do dnia 18.07.2016 r. do godz. 12.00.
2. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
3. Oferty winny być oznakowane następująco:
OFERTA „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum
Rekreacji i Sportu -Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków
chemicznych na okres od 01.09.2016 do 31.08.2018 roku”. Nie otwierać przed
terminem sesji otwarcia ofert, tj. do 18 lipca 2016 r. do godz. 12:00.
Koperta lub opakowanie winny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
do wniesienia odwołania.
5. Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1,
87-410 Kowalewo Pomorskie biuro nr 1 w dniu 18.07.2016 r. o godz. 12:15.
6. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu
ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta
jest otwierana oraz cena.

XII. Opis sposobu obliczania ceny:
1.Zaoferowana cena nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy.
2.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), będą prowadzone wszystkie
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3.Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia, włącznie z kosztami dostawy, ubezpieczenia, cła i opłat celnych (jeśli występują).
XIII. Kryteria oceny oferty:
1.Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1.1. Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone
w specyfikacji.
1.2. Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją.
1.3. Złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione.
1.4. Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
1.5. Wniesiono poprawnie wadium.
1.6. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium
a
b

Waga

Cena

97
3pkt-30 dni
2pkt-21dni
1pkt-14 dni

Termin zapłaty

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i

ocenianym

ofertom przyznawane będą punkty według niżej określonych zasad.
A. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów (max. 97 pkt).
Pozostałym oferentom przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba
punktów.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
(a/b) x 97, gdzie a - cena oferty najtańszej, b- cena oferty badanej
B. Oferta z najkorzystniejszym terminem płatności otrzyma maksymalną liczbę punktów
( max. 3 pkt).
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Termin zapłaty : 14 dni- 1 pkt ,

21 dni- 2 pkt ,

30 dni- 3 pkt

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez
dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o :
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adresy Wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączna punktację.
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
-wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie
Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, a także zamieszczone
na stronach internetowych Zamawiającego,
5. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania
po upływie terminu składania ofert).
6. Z chwilą podpisania umowy Wykonawca przedkłada polisę lub inny dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
w związku z wykonywaniem usługi objętej przedmiotowym zamówieniem z sumą ubezpieczenia
w kwocie 1 000 000,00 PLN na okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Uwaga! Fakt opłacenia polisy musi wynikać z treści polisy lub dodatkowego
dokumentu.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Udzielenie zamówienia
1.Zamawiający
udzieli
zamówienia
z

postępowania,

którego

oferta

nie

Wykonawcy,
podlega

który

nie

odrzuceniu

i

podlega
została

wykluczeniu

oceniona

jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
2.O odrzuconych ofertach, wykluczonych Wykonawcach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający

zawiadomi

niezwłocznie

Wykonawców,

którzy

złożyli

oferty

w przedmiotowym postępowaniu.
3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
określone

w

art.

92

ust.

1

pkt

1

Ustawy

na

własnej

stronie

informacje,
internetowej

www.kowalewopomorskie.ornet.pl.
4.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną albo
w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie to przesłane zostanie w inny sposób np. pisemnie za
pośrednictwem poczty.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
odpowiednio 5 i 10 -dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna
oferta lub nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23
ust. 1 Ustawy) Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej

współpracę tych Wykonawców.
6.Wzór umowy zawiera załącznik nr.1 do SIWZ
7.Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
4. Wobec czynności Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane faksem, odwołanie wnosi w terminie 5 dni.
5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego
publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na
stronie internetowej.
6. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 5 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni
liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie
odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego,
wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
9. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego
jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom
przewidzianym dla pisma procesowego.
10.Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI
ustawy.
XVIII. Opis części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. Umowa ramowa:
Umowa ramowa - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Zamówienia uzupełniające o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XXI. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej
porozumiewania się drogą elektroniczną:
1. Adres poczty elektronicznej: um.kowalewo@wp.pl
2. Adres strony internetowej: www.kowalewopomorskie.ornet.pl

niezbędny

do

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie
rozliczeń z zamawiającym:
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXIV. Aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. Postanowienia końcowe:
1. Zasady udostępniania dokumentów
Zamawiający udostępnia protokół i załączniki do protokołu na wniosek zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458 ).
2. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z z 2015 r., poz. 2164) oraz Kodeks cywilny.
XXVIII. Załączniki : - stanowiące integralną część specyfikacji
1. Wzór umowy.
2. Formularz ofertowy.
3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa
w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykaz osób.

Z up. Burmistrza
/-/ mgr Ewa Bąk
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1 do SIWZ

U M O W A nr … (wzór)

zawarta w dniu ………………….……… w Kowalewie Pomorskim pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP: 5030022196, REGON: 871118595, reprezentowaną przez:
Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
……………………………………………….., zwaną dalej w treści Zamawiającym,
a ………………………….…………………………………………………………………….…………………..….,
NIP...........................................................................................
REGON………….................................………………………….....................................................…
reprezentowanym przez……………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego w
myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej
dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.

2.

Przedmiotem umowy jest wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji
i Sportu- PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych,
zgodnie z zamówieniem publicznym sygn. postępowania:
Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

I Obsługa basenu w systemie 24-godzinnym (wynika z dokumentacji obsługi technologii)
1. Kontrola systemu podgrzewania wody.
2. Uzdatnianie chemiczne wody zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz PZH.
3. Czyszczenie niecki pływalni ( środki do czyszczenia obciążają Wykonawcę).
4. Dodatkowa szokowa dezynfekcja filtrów min. 2 x w tygodniu.
5. Płukanie ekstra filtrów wg. wskazanej różnicy ciśnień.
6. Kalibracja systemu uzdatniania wody min. 1 x dziennie.
7. Obsługa instalacji i urządzeń dezynfekujących stopy ( nogomyje) – 1 x dziennie.
8. Obsługa instalacji elektrycznej, zasilającej urządzenia systemu uzdatniania wody
basenowej ( szafy sterownicze –automatyka basenu sztuk 4, transformatory oświetlenia
podwodnego, szafy automatyki lamp UV – 4 sztuki, elektrozawory przy wymiennikach
ciepła - 4 sztuki, zdalne sterowanie atrakcjami basenowymi- 2 szafy ), w tym wymiana
żarówek oświetlenia podwodnego.
9. Ręczne czyszczenie ścian i linii wody oraz usuwanie zanieczyszczeń nie dających się
usunąć przy pomocy maszyn.
10. Badanie właściwości fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków

sanitarno-higienicznych na pływalniach.
II Charakterystyka liczbowa obiegów basenowych.
Obieg

Opis basenu

Lustro
wody
[m²]

Głębokość
[m]

Objętość
niecki
[m³]

Obciążenie
max. [os/h]

T
[°C]

Pływacki
25x 12,5
II
Basen
rekreacyjny
12,5x8,0
Brodzik dla
III
dzieci
7,0 x 6,0
IV
Wanna z
hydromasaż
em okrągła
2,83
Łącznie baseny

312,5

492

24

26

139

100

1,35 –
1,80
0,80-1,1

95

25

30

92

42

0,15-0,50

12,4

10

32

32

6,3

0,4-0,9

1,4

6

34

28

460,8

---

600,8

65

---

291

I

Wydajność
[m³/h]

III Bieżąca obsługa urządzeń
1. Codzienne badanie parametrów wody min. 4 x dziennie.
2. Czyszczenie systemów dozujących i sprawdzenie ich funkcjonowania 1 x w tygodniu.
3. Usuwanie ewentualnych usterek w ramach obsługi.
4. Kalibracja elektrod pomiarowych (sond) pH 2 x w tygodniu.
5. Kalibracja elektrod pomiarowych (sond) redox 2 x w tygodniu.
6. Kalibracja elektrod pomiarowych (sond) chloru 2 x w tygodniu.
IV Stacja kontroli parametrów wody – bieżąca obsługa urządzenia
1. Kalibracja urządzenia według codziennych pomiarów wody.
2. Regulacja dopływu wody według zawartości w wodzie chloru związanego
3. Codzienna kontrola zawartości chloru w wodzie na pływalni. Wykonawca musi posiadać
fotometr elektroniczny z interfejsem.
4. Regulacja czynnika pH w wodzie.
5. Kontrola odczytu parametru redox.
6. Wymiana elementów pomiarowych według potrzeb wraz z kalibracją sąd pomiarowych
wg zużycia.
V Obsługa technologicznego ciepła wody basenowej
1. Bieżąca kontrola przepływu na wymiennikach ciepła.

2. Bieżące czyszczenie i odpowietrzanie układu.
3. Regulacja temperatury wody wg aktualnych potrzeb oraz na wskazanie Kierownika
Centrum
VI Układ dozowania środków chemicznych
1. Kontrola pomp dozujących środki chemiczne min. 4 x dziennie.
2. Kontrola i czyszczenie zaworów dozujących chemię do układu basenowego 1 x w
tygodniu.
3. Wymiana środków chemicznych w układzie dozującym wg zużycia.

4. Czyszczenie zaworów dozujących pH, CL, koagulant 1 x tydzień.
VII Filtrowanie
1. Płukanie filtrów basenowych według potrzeb tj. w zależności od obciążenia basenu
(według wskazań na manometrach).
2. Usuwanie zanieczyszczeń stałych z sit filtracyjnych pomp obiegowych min. 2 x w
tygodniu.
3. Chlorowanie filtrów 2 x w tygodniu.

VIII Lampy UV
1. Kontrola pracy lamp 3 UV min 4 x dziennie.
2. Ewentualna wymiana żarnika lamp UV.
IX Zbiornik wyrównawczy oraz zbiornik wód popłucznych
1. Kontrola dopływu wody do basenu i poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości
wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach.
2. Czyszczenie zbiorników wyrównawczych oraz zbiornika wód popłucznych według
możliwości technologicznej /ewentualne przerwy technologiczne w trakcie
funkcjonowania basenu ( koszty środków chemicznych pokrywa Wykonawca).
X Bieżąca kontrola pracy urządzeń wentylacyjnych ( hala basenowa, pomieszczenia techniczne,
podbasenie) MENERGA
1. Falowniki sterujące pracą wentylacji hali basenowej i pomieszczeń technicznych 1 x
dziennie.
2. Kontrola pracy szaf sterujących układem nawiewu szatni męskiej i damskiej, hali

basenowej, suszarek, nawiewu podbasenia centrali 1 x dziennie.
3. Kontrola pracy wentylatorów 1 x dziennie.
XI Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą
1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w
sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach
2. Sporządzanie protokołu usterek w przypadku zaistniałych poważnych usterek związanych
z gwarancją poszczególnych elementów lub też usterek wynikających z bieżącej
eksploatacji basenu, prowadzenie dokumentacji związanej z zawartością chloru
związanego w wodzie na pływali.
3. Na koniec miesiąca, kierownik Centrum otrzyma pisemny raport parametrów wody
basenowej i poszczególnych pomiarów ciśnień, temperatury i twardości wody, w celu
udokumentowania prawidłowości funkcjonowania obiektu.
4. W przypadku niewłaściwej pracy poszczególnych urządzeń kierownik Centrum będzie
powiadamiany pisemnie o nieprawidłowościach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zapisywania w dzienniku wartości: pH,
chloru i redox, wskazywanych przez komputer sterujący, oraz do prowadzenia księgi
rozchodów wody.

XII Czyszczenie niecki basenowej.
1. Odkurzanie niecki basenu, według harmonogramu - min. 4 razy w miesiącu (min. 1 w tygodniu).
Zamawiający nie zapewnia sprzętu do wykonania usługi.
2. Usuwanie nieczystości z wody basenowej w razie potrzeb. Zamawiający nie zapewnia sprzętu do
wykonania usługi.
3. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia, raz w roku, należy przewidzieć przerwę technologiczną, po
uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca musi w tym czasie wyłączyć stację uzdatniania wody, opróżnić
niecki, wykonać konserwację instalacji, napełnić niecki wodą i uruchomić ponownie instalację uzdatniania
wody basenowej.
XIII Dostawa chemii basenowej
•

1. Minimalny termin ważności substancji (gwarancji ) wymagany przez Zamawiającego wynosi 6 miesięcy i liczony
będzie od dnia każdej dostawy chemii basenowej.

•

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania szczegółowego, miesięcznego wykazu chemii i środków użytych do
obsługi instalacji uzdatniania wody basenowej.

•

3. Wykonawca zobowiaząny jest do dostarczania następujacych środków w ilości:

•

podchloryn sodu - 1000 kg/m-c ( stabilizowany, o zawartości minimum 14 % chloru aktywnego, przeznaczonego do
dezynfekcji wody basenowej, pitnej i powierzchni, zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych )

•

korektor pH na bazie kwasu siarkowego o stężeniu 49 - 50 %, zawierający inhibitory przeciwko korozji - 400 kg/m-c (
preparat zgłoszony do Inspektora ds. Substancji Chemicznych)

•

środek do koagulacji wody basenowej na bazie polihydroksychlorku glinu o stężeniu minimum 5 % - 60 l/m-c (
produkt nie może być sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów)

•

preparat do zwalczania glonów, bakterii i grzybów, zawierający minimum 30 % amin czwartorzędowych- 30 l/m-c

•

Multitabletki chlorowe - 1 op.

•

Bufory pH, redox - 1 op.

•

Preparat do obniżania stężenia Cl w wodzie basenowej - 1 op.

•

Preparat do czyszczenia i konserwacji stali kwasoodpornej - 1 op.

Podana ilość jest wielkością orientacyjną do dokonania wyceny zamówienia. Zmiana tych ilości nie będzie
rodzić skutków ujemnych dla Wykonawcy i Zamawiajacego.
Zamawiający wymaga, by środki chemii basenowej były dostarczane w oryginalnych dla danego produktu
opakowaniach, zaopatrzone w karty charakterystyki, znak firmowy i nazwę producenta.

Dostawa środków chemicznych następować będzie na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego,
w którym zostana określone ilości oraz rodzaje środków chemicznych oraz termin dostawy.
1. Osobami upoważnionymi do koordynacji całości spraw związanych z przedmiotem umowy są:
1)

2)

po stronie Zamawiającego – Marzena Rachubińska Kierownik Centrum Rekreacji I
Sportu – PŁYWALNIA, tel. 56 637 09 80, 695 995 345,
e-mail: marzena.rachubinska@kowalewopomorskie.pl
po stronie Wykonawcy – … , tel. … , adres poczty elektronicznej … .
2. Zmiana osób, o których mowa w pkt 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy
i nie stanowi zmiany treści umowy.
§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy i
zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na własny koszt.

2.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi się
posługuje przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy.

3.

Personel Wykonawcy musi być przeszkolony w zakresie BHP na tego typu obiektach zgodnie ze specyfiką
wykonywanej pracy.
4.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swojego personelu w czyste jednolite ubrania z
identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu oraz w obuwie basenowe.
5.
Wykonawca wyposaży w środki ochrony indywidualnej osoby pracujące z niebezpiecznymi środkami
chemicznymi, prawidłowo opisze pomieszczenia, w których będą one przechowywane oraz przygotuje
procedury postępowania z substancjami niebezpiecznymi i zapozna z nimi personel.
6.
Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać określone w przepisach prawa wymagania dotyczące oceny
zgodności.
7.
Wykonawca umieści karty charakterystyki środków niebezpiecznych w miejscach ich przechowywania i
używania.
8.
Osoby wykonujące pracę na płycie basenu, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika, obowiązuje
nakaz stosowania w trakcie pracy kamizelek asekuracyjnych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki personelu Wykonawcy.
9.
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego eksploatowania przekazanych przez Zamawiającego
pomieszczeń i urządzeń, i przekazania ich Zamawiającemu w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w
stanie technicznym niepogorszonym.
10.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne oraz niezbędne materiały
eksploatacyjne konieczne do wykonania zamówienia w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018, a także narzędzia
pracy niezbędne do wykonania zamówienia, w tym w szczególności: środki do uzdatniania wody basenowej,
dezynsekcji i dezynfekcji niecek basenowych i instalacji basenowych . Wartość tych środków i materiałów jest
wliczona w wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 pkt 1 niniejszej umowy. Wykonawca zapewni także
urządzenie kontrolno-pomiarowe (fotometr elektroniczny) z funkcja interfejsu.

11.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt, w okresie obowiązywania umowy, badań
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody 4 razy w miesiącu w brodziku, 1 raz w miesiacu w pozostałych
nieckach (basen sportowy, rekreacyjny, wanna ) oraz pod natryskami ( w zależności od wyników badań) w
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub innym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum
Akredytacji i posiadającym zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego do badań wody.
12.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco protokołów, raportów z badań,
o których mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń
wynikających z tych protokołów, raportów z badań, z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa
13.
Środki chemiczne używane do uzdatniania i dezynfekcji wody w pływalni muszą być biodegradowalne, nie
mające negatywnego wpływu na wodę w pływalni oraz muszą posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości i inne dokumenty wymagane na podstawie aktualnych przepisów prawa.
14.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) należytego wykonania wszystkich czynności objętych powierzoną usługą, zawartych w opisie przedmiotu
umowy, § 1 umowy,
b) wykonywania przeglądów i konserwacji urządzeń zgodnie z kartami gwarancyjnymi i dokumentami DTR
dotyczącymi tych urządzeń, w sposób który nie spowoduje utraty uprawnień przysługujących
Zamawiającemu z tytułu gwarancji,
c) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń, obowiązującymi przepisami,
normami i wymogami sanitarnymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
e) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów o jakości potwierdzonej przez załączone certyfikaty,
świadectwa lub karty charakterystyki,
f) prowadzenia prac w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia,
zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej,
g) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w sposób umożliwiający nabycie wiedzy z zakresu
wykonywania czynności objętych powierzoną usługą.

15.

W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac wynikających z realizacji niniejszej umowy
lub stosowania przez Wykonawcę niewłaściwych środków, czy narzędzi, nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
mienia Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną lub
zniszczoną własność w porozumieniu z wykonawcą obiektu - firmą “WIKSBUD” Sp z o. o., 87-600 Lipno
ul. Okrzei 7 NIP 879-101-06-53

16.

W przypadku, gdy w wyniku nieterminowego lub nienależytego wykonania prac wynikających z realizacji
niniejszej umowy powstanie konieczność wykonania dodatkowych prac, np. wymiany wody w basenie lub
basenach, ich koszty poniesie Wykonawca, w sposób i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego.

17.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu do obsługi instalacje i urządzenia.

18.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za narażenie na utratę życia lub zdrowia,
spowodowanie utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu osób trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy.

19.

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

20.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji przedmiotu umowy polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi objętej niniejszą
umową, wystawioną na sumę nie niższą niż 1 000 000,00 (słownie złotych: jeden milion 00/100) zł.

21.

Opłaconą polisę obejmującą cały okres obowiązywania umowy o której mowa w pkt 20 Wykonawca
przedstawia Zamawiającemu z chwilą podpisania umowy.

22.

Wykonawca odpowiedzialny jest także za szkody, które powstały z jego winy w trakcie trwania niniejszej
umowy lecz ujawniły się po jej zakończeniu.

23.

Kary nałożone na Zamawiającego przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów BHP,
sanitarnych i innych w zakresie usług objętych umową obciążają Wykonawcę, jeśli pozostają one w normalnym
związku przyczynowym z działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, względnie osób, za które on ponosi
odpowiedzialność.

24.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego, niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji basenowych.
25.
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać regulaminu CRiS -PŁYWALNI zgodnie z zarządzeniem

nr.122/2014

z dnia 31 grudnia 2014 r Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

i uchwałą

XXIX/282/2014 Rady Miejskiej w Kowalewie z dnia 24 września 2014r .
§3
ODBIORY
1.

Przewiduje się następujące odbiory prac:
1)

2.

3.

codzienny. Osoba uprawniona ze strony Wykonawcy informuje osobę, o której mowa w § 1 pkt 3 pkt
1 umowy lub osobę nadzorującą funkcjonowanie pływalni ze strony Zamawiającego o zakończeniu prac oraz
o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 3ppkt 1 umowy lub osoba
nadzorująca funkcjonowanie pływalni ze strony Zamawiającego przekazuje ewentualne uwagi ustnie osobie,
o której mowa w § 1 pkt 3 ppkt 2 umowy.

2)

miesięczny – pisemny, podpisany przez osoby wskazane w § 1 pkt 3 umowy;

3)

techniczny – pisemny, podpisany przez osoby uprawnione, związany z technologią wody.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują niżej
wymienione uprawnienia:
1)

jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad;

2)

jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania osoby wskazanej w § 1 pkt 3 pkt. 1 umowy o usunięciu
wad oraz do żądania wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na odbiór prac zakwalifikowanych uprzednio
jako wadliwe.

§4
KONTROLA
1. Zamawiający może kontrolować sposób realizacji przedmiotu umowy w aspekcie jego zgodności z
postanowieniami niniejszej umowy i przepisami prawa, w szczególności przepisami sanitarnymi.
Protokół z kontroli Zamawiający przedstawi Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
sporządzenia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie,
Zamawiający ma prawo wyznaczyć mu odpowiedni termin na wykonanie zobowiązań zgodnie z umową. W
przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie przystąpi do wykonywania
zobowiązań umownych albo nadal wykonuje je nienależycie, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia ich
wykonania w drodze wykonania zastępczego przez osobę trzecią, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy
tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych.

§
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.
2.

Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku
Szczegółowy wykaz terminów wykonywania poszczególnych czynności objętych powierzoną usługą
zawiera
§ 1 pkt 2
§6
WARTOŚĆ UMOWY
1. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi :
……………. zł brutto (słownie złotych …………………………..).w tym podatek VAT wg obowiązujacych
przepisów prawa.

2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, kosztami zakupu środków chemicznych i innych
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materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy.

§
WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w następujący sposób:
a) na podstawie 24 faktur częściowych, wystawionych miesięcznie, za wykonaną usługę, potwierdzoną protokołem
odbioru,
b) na podstawie przedstawionych wykazów dostarczonych materiałów , potwierdzonych protokołem odbioru
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru środków
chemicznych, na podstawie zlecenia Zamawiajacego.
2.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w §6 pkt 1 niniejszej umowy
przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie ….......................... licząc od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w § 3 pkt 1
ppkt 2 umowy.

3.

Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek.

4.

Fakturę należy wystawić na :
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87- 410 Kowalewo Pomorskie
NIP 5030022196

§8
KARY UMOWNE

1.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości:
1)

10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 pkt 1 niniejszej umowy - w
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)

2.
3.

0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy
dzień stwierdzony nienależytego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzony w protokole z kontroli albo
odbioru.
3)
1 % kary wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w w § 6 pkt 1 za każdy dzień zwłoki
w nieterminowym dostarczeniu materiałów, o których mowa w § pkt 2 ,XIII.
Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności
Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar
umownych nastąpi
w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej,
przelewem na konto wskazane
w nocie.
§9
ODSTĄPIENIE

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

Oprócz okoliczności, o której mowa w pkt 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od
daty wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia , gdy Wykonawca, pomimo pisemnych
zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie, w
szczególności w przypadku wstrzymania użytkowania pływalni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
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4.

Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
1

§ 10
PODWYKONAWSTWO

1.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym
zakresie jak za swoje działania i zaniechania.

2.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców.

3.

Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadań zobowiązani są do stosowania wszystkich przepisów
wynikających z niniejszej umowy.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, a w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

4.
5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1 do umowy stanowi jej integralną część.
Zamawiający

Wykonawca

_________________________________
1
– jeżeli Wykonawca nie wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy, fragmenty zaznaczone
kursywą zostaną usunięte, a numeracja ostatniego paragrafu - dostosowana.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie

OFERTA

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Adres1:
....................................................................................................................................................
Forma prawna Wykonawcy:
....................................................................................................................
TEL. 1 .........…………................…………………………………………………
REGON1: …………………................…………………………………………..
NIP1: …………………………………................………………………………..
Adres poczty elektronicznej oraz numer faksu na który Zamawiający będzie kierować
korespondencję 1:
.......................................................................................................................................................
Uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy jest:
Imię i nazwisko:
………………………………………...........................................................................................
Nr telefonu. :
……….…………………………………………………………………………………………
Nr faksu :
…………………………………………………………………………………………………

1

E-mail :
…………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego do zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej:
.......................................................................................................................................................
1–

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych
na Centrum Rekreacji i Sportu -PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim wraz z
dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2016 r. do
31.08.2018 r. „
1.

Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia za cenę łączną: - ( kryterium oceny ofert)
wartość netto oferty w PLN:
…………………………………………………………………………………….
słownie złotych:
……………………………………………………………………………………
wartość brutto oferty w PLN:
…………………………………………………………………………………….

słownie złotych:
…………………………………………………………………………………….
zgodnie z poniższym zestawieniem szczegółowym

A. Środki chemiczne

Cena
jednostk
owa
netto

VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Liczba
miesięcy

Ilość *

- podchloryn sodu

1000 kg

- korektor pH na bazie kwasu
siarkowego o stężeniu 49 - 50
%, zawierający inhibitory
przeciwko korozji
- środek do koagulacji wody
basenowej
na
bazie
polihydroksychlorku glinu o
stężeniu minimum 5 %,
- preparat do zwalczania
glonów, bakterii i grzybów,
zawierający minimum 30 %
amin czwartorzędowych,

400 kg

-Multitabletki chlorowe,
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Wartość
(cena jednostkowa
brutto x liczba
miesięcy x ilość)

60 l
30 l

1 op

2

- Bufory pH, redox,

1 op
1 op

- Preparat do obniżania
stężenia
Cl
w
wodzie
basenowej,
- Preparat do czyszczenia i
konserwacji
stali
kwasoodpornej

B. Obsługa techniczna
instalacji
technologicznych

Razem podsumowanie

1 op

Wartość
netto za
jeden
miesiąc

VAT

Wartość
brutto za
jeden miesiąc

Liczba
miesięcy

Wartość ogółem (wartość brutto za
jeden miesiąc x liczba miesięcy)

Cyfrowo:............................................................

(wartość brutto ogółem materiałów + wartość Słownie:............................................................
ogółem usługi)
….........................................................................
........................................................................
*Podana ilość jest wielkością orientacyjną , do dostosowania wyceny zamówienia. Zmiana tych ilości nie będzie
rodzić skutków ujemnych dla Wykonawcy i Zamawiającego.
2.

Termin zapłaty: ….....dni (nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni) – (drugie kryterium
oceny ofert ).

3.

Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w załączniku nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.

7.

Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i uzasadnienie dla zastrzeżonych informacji zgodnie z art. 8
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164).

8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
otrzymaną od Zamawiającego, akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niej i nie
3

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
Usługi objęte zamówieniem zamierzamy:
a) wykonać sami2;
b) powierzyć podwykonawcom2:
wskazanie części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom:

9.

Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

...............................
Podpis
Wykonawcy lub
upoważnionego
przedstawiciela

……………………. dnia ……………. 2016 roku
2

Niepotrzebne skreślić.

4

Załącznik nr 3 do SIWZ
.....................................................
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

Oświadczenie
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie obsługi technicznej
instalacji technologicznych na Centrum Rekreacji i Sportu -PŁYWALNIA w Kowalewie
Pomorskim wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2016 r. do
31.08.2018 r. pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz świadomy (-mi) odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.K.:
ja/my, niżej podpisany/i
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………, dnia …… …… 2016 r.

……............................................
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4 do SIWZ
.....................................................
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

O ś w i a d c z e n i e* z art. 24
ust. 1
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie obsługi technicznej
instalacji technologicznych na Centrum Rekreacji i Sportu -PŁYWALNIA w Kowalewie
Pomorskim wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2016 r. do
31.08.2018 r. pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz świadomy (-mi) odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.K.:
ja/my, niżej podpisany/i
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

oświadczam/y, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………, dnia …… …… 2016 r.

……............................................
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ
…....................................
pieczęć Wykonawcy
O ś w i a d c z e n i e*
w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164)

Oświadczam, że na dzień składania ofert:
□ nie należę do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.),
□ należę do grupy kapitałowej** i załączam do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331 ze zm.):
Lp. Nazwa podmiotu

………..………, dnia ……………2016 r.

Adres siedziby podmiotu

……............................................
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa
oświadczenie/listę ** Zaznaczyć właściwe pole poprzez wstawienie
znaku: „x”

Załącznik nr 6 do SWIZ

…..........................................
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Pełna nazwa wykonawcy/wykonawców …......................................................................................
Adres wykonawcy.............................................................................................................................
Numer telefonu, faksu.........................................................................................................................

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
Lp.

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia (imię i nazwisko )

Zakres wykonywanych
czynności

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oświadczamy, że wymienione powyżej osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania zamówienia.

…..........................................
Miejscowość, data

.................................................................
( Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

