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NIP: 692-20-68-848, REGON: 390604980 
Kapitał Akcyjny PLN 56.439 700,00 – Opłacony w całości 
Konto: BZ WBK S.A.O/ Polkowice   53109021090000000550028662 
Nr KRS w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej  IX Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego: 0000031175 

Biuro Zarządu 
tel. (76) 746 27 70 

fax. (76) 746 27 60 
biuro@aquapark.com.pl 

Przychodnia 
Rehabilitacyjna 

tel. (76) 746 27 11 
rehabilitacja@aquapark.com.pl 

Dział 
Obsługi Klienta 

tel. (76) 746 27 51; 55 
rezerwacja@aquapark.com.pl 

Dział 
Handlowy i Marketingu 

tel. (76) 746 27 27 
marketing@aquapark.com.pll 

Dział 
Księgowości i Płac 

tel. (76) 746 27 40; 41 
gk@aquapark.com.pl 

Dział 
Utrzymania  
tel. (76) 746 27 16 

pcalus@aquapark.com.pl 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
X Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 
OGŁOSZENIE DOTYCZY  
 Zamówienia publicznego     X       Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)     
 Zawarcia umowy ramowej                 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne Spółka Akcyjna 
Adres pocztowy: ul. Młyńska 4 
Miejscowość: Polkowice Kod pocztowy: 59-100 Województwo: Dolnośląskie 
Tel.: 076 746 27 70 Fax: 076 746 27 60 
Adres strony internetowej zamawiającego (jeŜeli posiada): 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeŜeli 
dotyczy): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
   Podmiot prawa publicznego                                               X Inny (proszę określić): Samorządowa Osoba Prawna 
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu Aquapark Polkowice – 
Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 Roboty budowlane                         Dostawy                                    Usługi                                      X 
II.1.3)   przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania czystości  w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum 
Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. 
Prace porządkowe w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. odbywać się muszą w systemie 
trzyzmianowym: I zmiana godziny 06:00-14:00, II zmiana godziny 14:00 – 22:00, III zmiana godziny 22:00 – 06:00 – kompleksowe 
sprzątanie Obiektu. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy uŜyciu własnej  siły roboczej, a takŜe środków higienicznych, 
dezynfekujących, środków czystości i innych, materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 
realizacją zamówienia. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania stałej obsady ilościowej pracowników bez względu na okresy 
urlopowe, zwolnienia lekarskie itp., tj. minimum 3 osoby na jednej zmianie. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia 
Wykonawcy na czas wykonania usługi zamykane pomieszczenie na sprzęt oraz środki czystości i środki higieniczne. Przedmiot 
zamówienia naleŜy wykonywać zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla uŜytkowników obiektów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji wskazane zostały w załączniku nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D  do 
Specyfikacji  oraz w Projekcie umowy i stanowiących jej integralną część załącznikach.  
Sprzątanie musi odbywać się z uŜyciem profesjonalnych środków chemicznych uzgodnionych i zatwierdzonych najpóźniej w dniu 
podpisania Umowy przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w miejscu wykonywania Usługi zgodnie z zaleceniem i przedstawione 
przedstawicielowi  Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. 
Charakterystyka wyrobów: NaleŜy dobrać odpowiedni zestaw środków chemicznych. 
a. środek do usuwania osadów z kamienia  i innych silnych zabrudzeń z obrzeŜy basenów i wokół, sanitariatów i innych powierzchni , 
b. środek do usuwania rdzy 

 Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl 
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c .środek do codziennego usuwania zabrudzeń ( powierzchni pokrytych płytkami) 
d. środek do usuwania tłustych osadów na linii wodnej w basenach kąpielowych  
e. środek do dezynfekcji powierzchni około basenowych (ciągi komunikacyjne oraz ściany) i powierzchni pokrytych glazurą  
f.   Środek do czyszczenia elementów ze stali szlachetnej 
g.  środki  do czyszczenia saun - elementy drewniane  
h.   Środki  dezynfekujące do saun i solariów,  
i. środki do mycia i dezynfekcji sprzętu basenowego, 
j. środki czyszczące powierzchnie przeznaczone do cyklicznego i regularnego czyszczenia twardych, wodoodpornych, wykładziny 
dywanowe 
k. konserwacja i pielęgnacja ulepszająca wygląd i chroniąca przed zabrudzeniem 
l. środki dezynfekujące powinny być stosowane przemiennie 
m. środki dezynfekujące i myjące stosowane przy wykonywaniu usługi winny posiadać karty charakterystyki produktów. 
UWAGA: Biorąc pod uwagę odpowiednie zabezpieczenie powierzchni pokrytych glazurą naleŜy stosować środki myjąco - 
dezynfekujące zamiennie. Wykonawca powinien posiadać pralkę do prania szmatek i mopów lub posiadać umowę z pralnią. 
Wykonawca powinien wyposaŜyć swoich pracowników sprzątających halę basenową w strój ochronny. Wykonawca zabezpiecza na 
swój koszt odpowiedni sprzęt (profesjonalne maszyny szorująco – ssące minimum 1 sztuka, myjka ciśnieniowa – minimum 1 sztuka, 
odkurzacz wodny – minimum 1 sztuka, butla ciśnieniowa do dezynfekcji – minimum 1 sztuka,  szorowarka jednotalerzowa – 1 sztuka ) 
słuŜący do efektywnego wykonania świadczonej usługi.  
Wykonawca reprezentuje Zamawiającego przed właściwymi organami nadzoru sanitarnego, ponosi odpowiedzialność za utrzymanie 
odpowiedniego stanu czystości, porządku oraz warunków sanitarnych obiektu. Na etapie realizacji umowy istnieje moŜliwość zamiany 
środków chemicznych na równowaŜne. KaŜda zmiana środka chemicznego jest moŜliwa pod warunkiem uzyskania zgody Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w miejscu wykonywania Usługi oraz po zatwierdzeniu przedstawione Zamawiającemu. 
ZACHOWANIE CZYSTOŚCI W OBIEKCIE: 
a. Pomieszczenia WC – naleŜy stosować środki przeznaczone do mycia i dezynfekcji muszli ustępowych, umywalek, pisuarów i innych 
ceramicznych urządzeń sanitarnych. 
b. Posadzki – preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych codziennego stosowania na  wszystkich powierzchniach 
wodoodpornych takich jak płytki ceramiczne, wykładziny biurowe PCV, tworzywa sztuczne. Niepozostawiający smug i zacieków, 
nadaje delikatny połysk i przyjemny zapach. Nadający się do mycia ręcznego oraz mechanicznego stosując odpowiednie stęŜenie. 
c. Płytki antypoślizgowe wokół basenu – naleŜy zastosować środek dezynfekcyjny,  
e. Powierzchnie drewniane, panele podłogowe – płyn do mycia i pielęgnacji drewna, niepozostawiający smug. 
f. Powierzchnie PCV –  płyn do codziennego mycia i pielęgnacji wszelkiego rodzaju zmywalnych powierzchni PCV. Konserwuje oraz 
dzięki składnikom antystatycznym zapobiega ponownemu przyleganiu kurzu i brudu. Nie pozostawia smug, przyjemny i długotrwały 
zapach. 
g. Szyby oraz powierzchnie szklane – płyn do mycia , który zapobiega powstawaniu smug, doskonała czystość i połysk bez 
polerowania.  
h. Ramy okienne – płyn bezwzględny dla tłuszczu. 
i. Powierzchnie chromowane – płyn do usuwania kamienia i rdzy , i bez szorowania usuwa osady,  
j. Balustrady i inne wykończenia ze stali nierdzewnej, winda – płyn nadający 
konserwowanej powierzchni jedwabisty połysk, . 
Przy stosowaniu wszystkich w/w środków chemicznych naleŜy posiadać waŜne, aktualne karty charakterystyki preparatu. Do 
wykonania prac sprzątających naleŜy stosować odpowiednio profesjonalny sprzęt oraz odzieŜ ochronną. 
Wszystkie czynności myjące i porządkowe powinny być wykonywane profesjonalnie, zapewniając wysoki standard higieniczny we 
wszystkich fazach wykonywania usług dezynfekujących i myjących.  
Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się z obiektem przed złoŜeniem oferty. 
II.1.5)    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu 
ograniczonego) 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających _____________________________ 
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 Słownik główny 
Główny przedmiot 90.91.00.00-9 
Dodatkowe przedmioty  
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej (jeŜeli dotyczy):         tak     liczba części: ___  1)        nie X 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej (jeŜeli dotyczy):       tak      nie X 
II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 2) 
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Okres w miesiącach: 12    lub    dniach: ���    lub   
data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM   
III.1)  WADIUM 

Informacja na temat wadium (jeŜeli dotyczy): Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest 
wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
III. 2) ZALICZKI 

  przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
III. 3) WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY 
SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW  3)   

III. 3. 1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania         
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy  
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje na podstawie odrębnych umów co najmniej 
2 usługi utrzymania czystości przez okres co najmniej 12 miesięcy, kaŜda o wartości brutto co najmniej 200.000,00 zł 
(słownie złotych: dwieście tysięcy), w tym: 
- co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług utrzymania czystości krytych pływalni,  
- co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług utrzymania czystości obiektów uŜyteczności publicznej. 
 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena 
w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie).  
W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na podstawie złoŜonego wykazu głównych usług oraz dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie lub są 
wykonywane naleŜycie oraz oświadczenia. 
Zamawiający zastrzega, iŜ głównymi usługami, jakie powinien wykazać Wykonawca, są usługi wskazane w 
powyŜej. 
III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy  
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa     
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną 
wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie 
na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłoŜonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych 
poniŜej. 

3)  Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis 
nie musi dotyczyć kaŜdego z warunków.   

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY  
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:  
x wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych dostaw 

lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie; 

x określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złoŜenia 
poświadczeń, w tym  informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie : jak 
wskazano w pkt. III ppkt. 2, usługi te są usługami głównymi, 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 
przedłoŜyć:  

x oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  
x aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 

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, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

x Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
  JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  
III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
x nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 

III.4.3.2) 
III.4.4. Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

x lista  podmiotów  naleŜących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej. 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM  
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:  
III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
a) Dowodami, o których mowa w pkt IV. ppkt. 1.1 lit. a), są: 

1) poświadczenie; 
2) oświadczenie wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1). 
b) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w 

pkt. IV. ppkt. 1.1 lit. a), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 
których mowa w pkt. 5. 

c) Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. poz. 231), wykonawca w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, w miejsce 
poświadczeń moŜe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), tj. referencje, 
protokoły odbioru końcowego bez uwagi itp. 

d) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
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Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika; 
e) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument 

ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika; 
f) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.: oświadczenie o spełnieniu 

warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w punkcie 1.2 lit. b muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot; 

g) W przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę występującego jako spółka cywilna zaleca się załączenie umowy 
spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki. 

III.7)   ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 
50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – naleŜy przedłoŜyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu 
ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
tych państwach. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  
Przetarg nieograniczony  X                  Przetarg ograniczony       
Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            
Licytacja elektroniczna       
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 
Liczba wykonawców ��� 
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 
wykonawców  spełniających  warunki  udziału  w  postępowaniu  będzie  większa  niŜ  określona  w  ogłoszeniu 
o zamówieniu 
                                                                                                
IV. 2) K RYTERIA OCENY OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert3) 
NajniŜsza cena                                                         X                     lub 
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     
Kryteria 
1. CENA  
2. ___________________________________ 

Znaczenie4) 
_______ 
_______ 

IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna 
 adres strony, na której będzie prowadzona:                                     
IV. 3) ZMIANA UMOWY  

 przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
________________________________________ 
IV.4) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŜeli  
dotyczy): http://www.aquapark.com.pl/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Aquapark Polkowice – Regionalne 
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S. A., 59-100 Polkowice, ul. Młyńska 4 - sekretariat 
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiaj ący przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeŜeli dotyczy): 
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IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: 
                                                                                                
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofer (jeŜeli dotyczy): 
Data:  14/01/2014   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 12:00 
Miejsce: Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S. A., 59-100 Polkowice, ul. 
Młyńska 4 - sekretariat 
IV.4.5) Termin związania ofertą 
Do: ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeŜeli dotyczy): 
                                                                                                
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 
(jeŜeli dotyczy):                                                                                  
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych (jeŜeli dotyczy):                                          
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień 
(jeŜeli dotyczy):                                                                        
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeŜeli dotyczy): 
Licytacja jednoetapowa                 czas trwania:____________________________ 
Licytacja wieloetapowa    
etap nr                                                 czas trwania etapu 
                                                                        
                                                                        
Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień,  zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu? tak  nie     
IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy): 
Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:       
Miejsce:                                                                                       
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):                                     
IV.4.13) Termin i warunki zamkni ęcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):                           
IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej): 
                                                                                      
IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):                                          
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  
(jeŜeli dotyczy):                                                                            
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia     tak      nie X 
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu:     03/01/2014 
 

1) 
W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, 
zamawiający wypełnia załącznik I. 

2) 
MoŜna nie wypełniać pkt II. 2, jeŜeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 

3) 
MoŜna nie wypełniać pkt IV.2.1, jeŜeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 

4) 
W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeŜeli ze względu na złoŜoność zamówienia nie moŜna, na tym etapie postępowania, ustalić znaczenia 
kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najwaŜniejszego do najmniej waŜnego. 

 


