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Nr postępowania 9/PZ/2019 

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane* 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg 

procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dalej ustawa Pzp) na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: Usługi w zakresie 

sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy 

wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych. 

1. ZAMAWIAJĄCY:                 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

tel. 052/ 328-00-09 

fax 052/ 328-00-24 

strona: www.myslecinek.pl 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu usługi w zakresie 

sprawowania funkcji utrzymania pięciu akwariów słodkowodnych znajdujących się w 

budynku Akwarium Terrarium w Bydgoszczy przy ul. 177A wraz z dostawą żywych zwierząt 

będących własnością Wykonawcy przez okres obsługi akwariów, zgodnie z wykazem 

Zamawiającego . Pod pojęciem „utrzymania” rozumie się wszelkie czynności zmierzające do 

zrównoważenia procesów chemicznych i biologicznych występujących w akwariach, a 

niezbędnych dla jego dobrostanu (stabilnych parametrów wody, zdrowia i wzrostu roślin, 

zwierząt, eliminacji glonów), oraz utrzymujące akwaria w stanie niepogorszonym. 

Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do ogłoszenia 

Dokumenty: 

1) dokumentacja powykonawcza „Projekt technologii akwariów i paludariów na cele 

ekspozycji zoologicznej na terenie PAWILONU AKWARIUM I TERRARIUM na terenie Ogrodu 

Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175"- zał. nr 7 do ogłoszenia 

2) wzór umowy – zał. nr 3 do ogłoszenia, 

stanowią integralną część ogłoszenia i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego 

www.myslecinek.pl oraz w siedzibie zamawiającego. 

 

Uwaga: Jeżeli w ogłoszenia i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to 

świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a  Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych 

niż te na które wskazują zastosowane nazwy. 

2.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

98360000-4 - Usługi morskie, 77500000-5 - Usługi hodowli zwierząt 

http://www.myslecinek.pl/
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2.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.5. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia po cenach jednostkowych wskazanych 

w ofercie. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.7. Na czas trwania zamówienia zostanie podpisana umowa. 

2.8. Wymagania organizacyjne: wykonywanie przedmiotu umowy może odbywać się codziennie 

w godzinach od 7.00 do 15.00.  

 

3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

6,5 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

4. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy (załącznik nr  2) spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

5.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada opłaconą polisę, a w 

przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie 

może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 

wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału lub kryterium selekcji. Dokumenty są składane przez Wykonawcę w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodnością z oryginałem. 

5.1.3. zdolności technicznej i zawodowe  

5.1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie zamówienie polegające na obsłudze 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia minimum 1 akwarium o pojemności 

min. 10 tys. litrów lub akwariów o pojemności min. 10 tys. litrów w tym 

przynajmniej jedno o poj. min. 2 tys. litrów, przez okres min. 1 roku, w tym na 

obsłudze akwariów z rybami słodkowodnymi polskich wód przez min. 1 rok, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (zał. nr 6). 
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5.1.3.2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować jedną osobą pełnoletnią, która 

posiada minimum uprawnienia płetwonurka CMAS (P1) (zał. nr 5). 

5.2. Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia brakujących w ofercie informacji i 

dokumentów, dopuszcza się możliwość poprawienia omyłek rachunkowych i pisarskich oraz 

dopuszcza się występowanie do Wykonawcy, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. 

W przypadku braku skutecznej odpowiedzi na wezwanie, nastąpi odrzucenie oferty. W takim 

przypadku komisja przetargowa przeanalizuje zawartość następnej w kolejności oferty 

posiadającej najniższą wartość brutto. Zamawiający dopuszcza wybór następnej 

najkorzystniejszej oferty z listy Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 

5.3. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie 

dokonana zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dokumentów 

dołączonych przez wykonawcę do oferty. 

5.4. Postanowienia dotyczące polegania na potencjale innych przedmiotów  

5.4.1. wykonawcy może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nimi stosunków prawnych. 

5.4.2. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych podmiotów musi 

udowodnić zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  

niezbędnymi  zasobami  tych podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  

zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.4.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym  

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z 

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga 

załączenia stosownych dokumentów. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania, składa następujące dokumenty: 

6.1.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

6.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówienie polegające na 

obsłudze zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia minimum 1 akwarium o pojemności 

min. 10 tys. litrów lub akwariów o pojemności min. 10 tys. litrów w tym przynajmniej 

jedno o poj. min. 2 tys. litrów, przez okres min. 1  roku, w tym na obsłudze akwariów z 

rybami słodkowodnymi polskich wód przez min. 1 rok, wraz z podaniem ich wartości, 
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – 

załącznik nr 6 do ogłoszenia  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

6.1.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z pkt. 5.1.3.2 ogłoszenia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg wzoru Zamawiającego- załącznik 

nr 5 do ogłoszenia. Kopia uprawnień potwierdzona za zgodnością z oryginałem, 

wymagana przy podpisaniu umowy. 

6.2. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1. ogłoszenia, winien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). Zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanego przez wykonawcę i pobranego 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentu. 

 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 

(NP. SPÓŁKA CYWILNA, KONSORCJUM): 

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

7.2. Wykonawcy  wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika 

do reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

8.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 

8.1.1. formularz ofertowy wypełniony i własnoręcznie podpisany przez wykonawcę, 

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do ogłoszenia; 

8.1.2. aktualne na dzień złożenia dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1., 6.1.2. i 6.1.3. 

ogłoszenia, potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 i załącznik nr 6 

dla pkt. 6.1.2. i 6.1.3.) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

8.1.3. w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 
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(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 

8.1.4. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.2. ogłoszenia, podpisane przez 

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących 

wspólnie w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy). 

9. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

9.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie, dla 

każdej z części następujące kryteria: 

 Cena – C 

 Doświadczenie zawodowe – D 

9.2. Końcowy wynik punktowy oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymana ze wzoru: 

P = C + D 

 gdzie: 

  P – ilość punktów przyznana ofercie badanej 

 C – ilość punktów przyznana ofercie badanej w kryterium cena 

D – ilość punktów przyznana w kryterium doświadczenie zawodowe 

1/ CENA (C) – waga 80 %, ocena ofert dokonana zostanie zgodnie ze wzorem: 

C = (Cmin / Co) X 80 

 gdzie: 

 Cmin – najniższa oferowana cena, która nie podlega wykluczeniu lub odrzuceniu; 

 Co – cena badanej oferty. 

 Maksymalnie można uzyskać 80 pkt. 

 Ceną ofertową jest całkowita cena brutto za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia. 

2/ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (D) - waga 20%, ocena dokonana zostanie zgodnie 

ze opisem: 

D = (Do / Dmax) X 20 

 gdzie: 

Dmax – najdłuższe doświadczenie zawodowe, oferty która nie podlega 

wykluczeniu lub  odrzuceniu; 

 Do – doświadczenie zawodowe badanej oferty. 

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. 

Doświadczenie zawodowe to ilość miesięcy wykonywania prac związanych z 

obsługą zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia minimum 1 akwarium o 

pojemności min. 10 tys. litrów lub akwariów o pojemności min. 10 tys. litrów w 

tym przynajmniej jedno o poj. min. 2 tys. litrów, w tym akwariów z rybami 
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słodkowodnymi polskich wód. Uwaga – doświadczenie nie może być krótsze niż 

3 miesiące. 

9.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów. 

10. OPIS OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-

Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych. nr 9/PZ/2019 

do sekretariatu LPKiW, do dnia 7.10.2019  r., do godz. 900 na adres: 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

12. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

12.1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy będą 

porozumiewać się pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@myslecinek.pl) , 

z zastrzeżeniem, że oferty (wraz z oświadczeniami i dokumentami składającymi się na ofertę 

– pkt 6 ogłoszenia, również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, składa się pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: w godzinach 8.00-14.00: 

 w sprawach merytorycznych  – Tamara Samsonowicz  tel. 52 328 00 09 (08), fax. 52 328 

00 24, e-mail: sekretariat@myslecinek.pl 

12.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 

ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 

upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

13.1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które może 

być wnoszone według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku formach, określonych poniżej. 

13.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

13.2.1. Pieniądzu, 

13.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

13.2.3. Gwarancja bankowa, 

13.2.4. Gwarancja ubezpieczeniowa, 

mailto:zoo@myslecinek.pl
mailto:sekretariat@myslecinek.pl
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13.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu polskie agencji rozwoju 

przedsiębiorczość (tekst jedn. Dz. U. Z 2016r., poz. 359). 

13.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w następujących formach: 

13.3.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

13.3.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez skarb 

państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: 

13.3.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

13.4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

13.4.1. Nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

13.4.2. Nazwę zamawiającego, 

13.4.3. Nazwę gwaranta/poręczyciela, 

13.4.4. Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancja, 

13.4.5. Sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy 

wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy, lub 

wykonał zamówienie objęte umową z nienależytą starannością.  

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków przez zamawiającego lub też od przedłożenia jakiejkolwiek 

dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych 

elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, 

że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13.5. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych jw. 13.4.5. przypadków, 

zamawiający wystąpi do gwaranta/poręczyciela z pisemny, żądaniem zapłacenia kwoty, 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

13.6. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować 

bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, bowiem tylko taka 

zabezpiecza interes zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. 

13.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego, tj. W 761440 1215 0000 0000 1625 2867 PKO Bank Polski z adnotacją 

„usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w akwarium-

terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych.” 

13.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny brutto 

podanej w ofercie. 

13.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiającego i 

będzie zwrócone lub zatrzymane. 

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego 

postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 
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15. OTWARCIE OFERT 

Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 7.10.2019 r. o godz. 930 w świetlicy LPKiW, I 

piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz. 

 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego. 

 

Bydgoszcz 19.09.2019r.  

Zał. 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Zał. 2 – formularz ofertowy 

Zał. 3 – wzór umowy 

Zał. 4 – klauzula RODO 

Zał. 5 -  wykaz osób 

Zał. 6 – wykaz wykonanych usług 

Zał. 7 - dokumentacja powykonawcza 

http://www.myslecinek.pl/

