
Ogłoszenie nr 525671-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.  
 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy 

Bielany: Zakup wraz z dostawą chemii basenowej do uzdatniania wody na 

pływalniach CRS Bielany 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  



Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego 

Warszawy w Dzielnicy Bielany, krajowy numer identyfikacyjny 14116568300000, 

ul. ul. Conrada  6 , 01-922  Warszawa, woj. mazowieckie, państwoPolska, 

tel. 226 338 680, e-mail apawlak@crs-bielany.waw.pl, faks 226 338 654.  

Adres strony internetowej (URL): www.crs-bielany.waw.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 



(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

www.crs-bielany.waw.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.crs-bielany.waw.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

wniosek należy złożyć w formie pisemnej.  

Adres:  

Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy 

Bielany, krajowy numer identyfikacyjny 14116568300000, ul. ul. Conrada 6 , 01-

922 Warszawa, 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą 

chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany  

Numer referencyjny: ZP-3/CRS/2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  



Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii basenowej do uzdatniania 

wody na pływalniach CRS Bielany Środki chemiczne: • Stabilizowany podchloryn 

sodu NaOCl - ilość 11 550 kg • Regulator pH (korektor pH minus płynny) – ilość 1 

920 kg • Ziemia okrzemkowa Becogur 4500 - ilość 630 kg • Środek zapobiegający 

rozwojowi glanów o zawartości minimum 36% amin czwartorzędowych – ilość 60 

litrów • Koagulant BWT płynny – ilość 60 litrów • Żel czyszczący do basenów, 

linii wody i rynien przelewowych, odczyn kwaśny. (np. Randklar żel) – ilość 150 

kg • Buffer DPD1 (niebieski) 15 mm – ilość 6 sztuk • Reagent DPD1 (zielony) 15 

mm - ilość 6 sztuk • Reagent DPD 3 (czerwony) 15 mm – ilość 6 sztuk • Phend Red 

( biały) 15 mm – ilość 6 sztuk • Preparat alkaiczny do mycia powierzchni przy 

basenowych nie zawierający podchlorynu sodu, chloranu sodu roztwór roboczy 

1:150 ( np. Banisol A)– ilość 120 kg • Kwaśny środek do regularnego usuwania 

osadów wapiennych i chemicznych na obrzeżach niecki i jej okolicach na basenach 

krytych1:100 (np. Banisol S) – ilość 120 kg • Silny środek czyszczący do basenów 

i obrzeży, oraz do czyszczenia fug. Usuwa przez rozpuszczenie wszelkie 



osadyatmosferyczne, glonowe i wapienne, oraz brązowe zabarwienia od żelaza i 

manganu. (np. Compactal) – ilość 120 kg • Tabletki do fotometru Lovibond DPD 1 

- ilość 540 sztuk • Tabletki do fotometru Lovibond DPD 3 – ilość 540 sztuk • 

Tabletki do fotometru Lovibond pH – ilość 540 sztuk  

 

II.5) Główny kod CPV: 24000000-4  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

24962000-5 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31  



 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego 

warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego 

warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego 

warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia:  



 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Tak 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

a) 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 na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; b) Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 

25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, dotyczącym 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg zał. nr 2 do warunków licytacji 

oraz przesłanek wykluczenia z postępowania wg zał. nr 3 do warunków licytacji, 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 



ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Wykaz oferowanych środków (bez cen) – zgodnie z załącznikiem nr 4 

Pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę, w przypadku działania Wykonawcy 

przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w 

formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 



Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 



Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  



Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 100,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 



Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  



 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

http://aukcje.um.warszawa.pl 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

www.crs-bielany.waw.pl 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Kody dostępu do platformy aukcyjnej 24.1 Operator platformy aukcyjnej 

przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o 

sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca 

otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca 

będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. 24.2 O ewentualnych 

problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do 

kontaktu z Wykonawcami, o której mowa w pkt. 2 pkt. 3 warunków licytacji. 25. 

Licytacja elektroniczna 25.1 Zamawiający określa jednoetapowy charakter 

licytacji, niepoprzedzany wstępną kwalifikacją elektroniczną. 25.2 Zamawiający 

przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 25.03.2019 r. o godzinie 10:00 

Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut Ostateczny termin otwarcia 

licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 

25.3 Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie 

złożona żadna oferta. W przypadku złożenia oferty (postąpienia) w ostatnich 

dwóch minutach czasu podstawowego licytacja zostaje przedłużona o kolejne 2 

minuty. Jeżeli w czasie przedłużenia (dogrywki) w ciągu 2 minut nie wpłynie 

oferta (postąpienie) licytacja zostanie zamknięta. W przypadku złożenia kolejnej 

oferty (postąpienia) licytacja jest przedłużona o kolejne 2 minuty. 25.4 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O 

zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 



Celem wzięcia udziału w licytacji niezbędny jest komputer z zainstalowaną 

przeglądarką internetową oraz z dostępem do internetu. 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

18. Sposób postępowania w trakcie licytacji 18.1 W trakcie licytacji Wykonawca 

podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji 

elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom 

informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących 

udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu 

zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających 

identyfikację Wykonawców. 18.2 Cena ofertowa winna obejmować wszystkie 

koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych 

podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek 

tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków, itp., 

których nie przewidziano w warunkach licytacji. Ryzyko konieczności wykonania 

wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji 

zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 18.3 Zaproponowana przez niego 

cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami 

umowy. Minimalne postąpienie: 50 złotych 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

licytacja jednoetapowa Czas trwania: 15 minut  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: 2019-03-25 godzina: 12:00:00  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu:10.04.2019 roku 

o godzinie 10:00 



Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona 

żadna oferta. W przypadku złożenia oferty (postąpienia) w ostatnich dwóch 

minutach czasu podstawowego licytacja zostaje przedłużona o kolejne 2 minuty. 

Jeżeli w czasie przedłużenia (dogrywki) w ciągu 2 minut nie wpłynie oferta 

(postąpienie) licytacja zostanie zamknięta. W przypadku złożenia kolejnej oferty 

(postąpienia) licytacja jest przedłużona o kolejne 2 minuty 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

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

wzór umowy:  

§ 1 Zamawiający zleca, na podstawie oferty przyjętej w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „licytacji 

elektronicznej” zakończonego w dniu ………………… r., a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji zadanie polegające na dostawie następującego asortymentu: 

_ ...................................... w ilości ....................; _ ...................................... w ilości 

.....................; zwanego dalej przedmiotem zamówienia. § 2 Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na warunkach 

zaproponowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz określonych w niniejszej umowie § 3 1. Przedmiot zamówienia, o którym 

mowa w § 1 dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego transportem 

Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 3 dni liczonym od dnia następnego po dniu 

złożenia zamówienia. 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 będzie składane na 

email WYKONAWCY o adresie ..................... 3. Do składania zamówienia 

zamawiający upoważnia: .............................. – lub osoby zastępujące. 4. Wszelkie 

koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. § 4 1. 

Tytułem realizacji niniejszej umowy po realizacji każdej z partii dostawy 

przedmiotu zamówienia WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

stanowiącej sumę iloczynów jednostkowych wartości wskazanych w ofercie 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz faktycznych ilości dostarczonych 

właściwych produktów. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przekazywane 



będzie na rachunek bankowy WYKONAWCY 

.................................................................................................. na podstawie faktur 

VAT wystawianych po przekazaniu każdej z części przedmiotu zamówienia oraz 

przyjęciu go bez uwag przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie do 

21 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT. 3. 

Zamawiający zapłaci za towar fizycznie dostarczony. 4. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dokonywania płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 5. Termin płatności uważa się za zachowany, 

jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu 

płatności. 6. WYKONAWCA oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie 

rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów 

rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 7. Z tytułu 

niniejszej umowy odbiorcą faktury jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. 

Warszawy w Dzielnicy Bielany, ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, natomiast 

nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa; 

NIP: 5252248481. 8. WYKONAWCA nie może dokonać cesji żadnych praw i 

roszczeń lub przeniesienia obowiązków z umowy na rzecz osoby trzeciej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 9. Informacja dotycząca przetwarzania 

danych osobowych Serwisanta przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 10. Faktura powinna spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu 

podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku towarów i usług ( Dz. U. z 2005 r. nr 95 poz. 

798). 11. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku 

bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 12. Zwłoka w zapłacie uprawnia Wykonawcę 

do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę. 13. ZAMAWIAJĄCY upoważnia 

............................ lub osoby zastępujące do przyjęcia przedmiotu zamówienia i 

podpisania protokołu odbioru będącego podstawą do stwierdzenia należytego 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. § 5 1. WYKONAWCA płaci 

ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne za zwłokę w przypadku przekazania 



przedmiotu zamówienia z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 

1% wartości zamawianej partii przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku 

odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY, płaci on ZAMAWIAJĄCEMU 

karę w wysokości 10% kwoty wskazanej w § 7 ust. 2 lit a. § 6 1. Dostarczany 

przedmiot zamówienia musi być odpowiedniej jakości, zgodny z wymogami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Jeżeli dostarczany 

przedmiot zamówienia będzie niezgodny z zamówieniem oraz postanowieniami 

SIWZ, ZAMAWIAJĄCY zwraca się do WYKONAWCY o dostarczenie towaru 

zgodnego z zamówieniem po odebraniu towaru wadliwego. 3. Towar niezgodny z 

zamówieniem zostanie zwrócony WYKONAWCY: a) Na jego koszt transportem 

wybranym przez ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku pisemnej odmowy odbioru 

towaru własnym transportem Wykonawcy; b) Zostanie odebrany transportem 

WYKONAWCY. 4. Termin odbioru towaru niezgodnego z zamówieniem musi 

nastąpić w czasie nie dłuższym niż 1 dzień od chwili otrzymania zgłoszenia. 5. 

ZAMAWIAJĄCY nie odpowiada za straty poniesione przez WYKONAWCĘ z 

tytułu nieodpowiedniej realizacji postanowień niniejszej umowy a w szczególności 

za straty związane z utratą, jakości zakwestionowanej partii artykułów. 6. Od 

wartości zwróconej partii przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zapłaci 

ZAMAWIAJĄCEMU kary w wysokości określonej w § 5. Odsetki liczone będą od 

dnia dostarczenia towaru złej jakości do dnia wymiany tego towaru na towar dobrej 

jakości i dostarczeniu go własnym transportem do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO § 

7 1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się do dnia 31.12.2019 2. 

Wypowiedzenie umowy jest możliwe z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku naruszenia postanowień w niej zawartej: a) 

Przekroczenia wartości umowy, którą na podstawie wartości złożonej oferty 

określa się na kwotę ....................; b) W przypadku dwukrotnego nienależytego 

wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Nienależytym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia będzie w szczególności: • Nieterminowa dostawa, • 

Dostawa przedmiotu zamówienia niewłaściwej, jakości i/lub nie zgodnego z 

przedmiotem zamówienia, • Dostawa przedmiotu zamówienia przeterminowanego, 

• Dostawa przedmiotu zamówienia w naruszonych opakowaniach. c) Przekroczenia 



terminu, o którym mowa w ust. 1. § 8 1. Niedopuszczalna jest pod rygorem 

nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie 

nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. 2. Zmiana 

postanowień niniejszej umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 może 

nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z 

wyjątkiem sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z przyczyn, o 

których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych. § 9 W sprawach 

nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz. U. poz. 

1986 ze zm.). § 10 1. Do zmian niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności zapisy art. 144 oraz 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiana niniejszej umowy wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 11 1. Wszelkie oświadczenia, 

zawiadomienia i zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 2. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy 

są ich adresami do doręczeń. 3. Korespondencja (pisma) właściwie zaadresowane, 

a niepodjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone. § 12 1. Wykonawca 

oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. 

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 

1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących Jego danych osobowych, w 

zakresie obejmującym imię i nazwisko. 3. Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa 

udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje stanowiące 

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

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 419.). Poufność informacji i ochrona danych osobowych § 13. 1. W związku z 

realizacją przedmiotu umowy Wykonawca może uzyskać dostęp do informacji. W 



związku z powyższym Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad ochrony danych 

osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w 

szczególności z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 2. Wykonawca oświadcza, że 

do realizacji przedmiotu umowy wyznacza wyłącznie osoby: a) przeszkolone w 

zakresie ochrony danych osobowych, b) zobowiązane do zachowania poufności, c) 

posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w 

ramach wykonywanych przez siebie obowiązków służbowych. 3. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami 

z zakresu ochrony danych osobowych. 4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę 

do natychmiastowego powiadomienia o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia 

poufności dokumentów i informacji chronionych. 5. W przypadku 

nieprzestrzegania przez Wykonawcę zasad związanych z poufnością i ochroną 

danych osobowych, Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy. 6. 

CRS reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych osobowych, 

zgodnie z artykułem 29 RODO, upoważnia oddelegowane przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia osoby do przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

zakresem wykonywanych obowiązków. Obowiązek informacyjny § 14 1. 

Wykonawca przestawił Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio (pracownicy, 

współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskał i udostępnił w związku z 

realizacją Umowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. 

Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo w przypadku udostępnienia Zamawiającemu danych osób fizycznych 

w związku z realizacją Umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o 

spełnieniu wskazanego powyżej obowiązku informacyjnego, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr …… do Umowy. § 15 Sprawy sporne powstałe w 



wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy będą poddane kognicji Sądu 

właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. § 16 Umowę niniejszą sporządzono 

w języku polskim w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron § 17 Umowa obowiązuje z dniem podpisania. 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

zamawiający nie wymaga wniesienia 

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-03-25, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 



dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 


