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Nr. ref. JM-NOE-341-5/21 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

na  

Świadczenie usług ratownictwa wodnego rozumianego jako zapewnienie 

bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych Szczecińskiego Domu 

Sportu 

 

ROZDZIAŁ I Podstawowe informacje o postępowaniu 

 

1.  Zamawiający: 

1) Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zastępujący Gminę Miasto Szczecin 

ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin 

godziny pracy: 7:00-15:00 (dni pracujące, od poniedziałku do piątku) 

2) numer telefonu: 91 422 34 27 

3) adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mosrir@mosrir.szczecin.pl  

4) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na 

której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp?soid=E4DFCAC5F62349098C1748866

24F35ED   

5) adres strony internetowej Zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl  

6) adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /MOSRiRSZCZECIN/SkrytkaESP  

7) identyfikator postępowania na miniPortalu: e74b3b0f-2cd9-445e-8712-d534806e528b 

8) osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest p. Joanna Matwiejczuk tel. 

91-422-34-27 wew. 41 

2. Podstawa prawna : ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwana dalej ustawą. Postępowanie jest prowadzone w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy w związku z art. 359 pkt 2 ustawy. 

3. Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do SWZ. 

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

5. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w 

art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z 

przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50% wartości zamówienia podstawowego. 

Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa 

oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości negocjowania treści 

ofert w celu ich ulepszenia. 
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ROZDZIAŁ II Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne 

i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami: 

1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 

(UWAGA: nie dotyczy złożenia oferty), w szczególności: składanie oświadczeń, 

zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w 

postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-

mail do komunikacji Zamawiającego z wykonawcami wskazano w rozdziale I pkt 1 SWZ. 

Korespondencja, o której mowa powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. 

osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-

mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP lub za pośrednictwem miniPortalu) nie 

będzie brana pod uwagę z zastrzeżeniem ppkt 2) 

2)  Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

3) Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały opisane poniżej , w pkt 2 

niniejszego rozdziału. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej: 

1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym; 

2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy; 

3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 

4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP); 

5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 

6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę 

podawczą Zamawiającego e-PUAP; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub 

innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego 

wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; 

8) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który 

został wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez 

wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

Szczegółowe informację dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania 

zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

9) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale 

VI SWZ; 

10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu; 

11) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert; 

12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się 

posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego 

postępowania; 

13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez 

wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli są wymagane. 

a) Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych” pdf oraz zip (format poddający 

się kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej. 

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 

5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia, 

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania, przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w 

ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 

wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, 

w sytuacji, gdy wykonawca nie wydzielił tych informacji i odpowiednio nie oznaczył. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostepnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 , str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej 

„RODO”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 

ustawie pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli 

dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych 

związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek 

Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin,  

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i 

Rehabilitacji e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl,  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp. oraz umowy 

dofinansowania (jeżeli dotyczy), 

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli 

okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; 

mailto:iod@mosrir.szczecin.pl
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- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE; 

- do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w 

przepisach o archiwizacji, 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp. 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku 

korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od 

osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 

ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania 

przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W 

przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole 

postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dani zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, ze zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1  

lit. c RODO. 

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu.   

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz podstaw 

wykluczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ. 

2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do 

prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną zgodę 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego 

wydaną zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 350 ze zm.) oraz wpis do 

rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 882 ze zm.) 

Ww. warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

W przypadku wykonawcy zagranicznego zamawiający żąda zgody i wpisu do rejestru, o 

którym mowa w ppkt 1) powyżej na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

usług ratownictwa wodnego, jeżeli jej posiadanie jest niezbędne do świadczenia tych usług 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 

że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług 

ratownictwa wodnego na kąpielisku lub pływalni. Za jedną usługę Zamawiający uzna 

świadczenie usługi ratownictwa wodnego na kąpielisku lub pływalni o powierzchni 

minimum 300 m kw. Jeżeli usługi są w trakcie wykonywania, to na dzień złożenia 

oferty musi być realizowana przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia oraz w 

sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu ww. warunek 

musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości lub podmiot, na którego 

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania 

doświadczeń.   

 
b) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponować minimum 12 osobami, które posiadają 

uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz 

wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać 

doświadczenie pracy ratowniczej w wymiarze minimum 6 miesięcy. 
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.   

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu: 
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1) przez kąpielisko należy rozumieć kąpielisko, o którym mowa w art. 16 pkt 22 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 624 ze zm. ) tzn. wyznaczony 

przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, 

wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do 

tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen 

pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub 

wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, 

oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych; 

2) przez pływalnię należy rozumieć obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, 

przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z 

trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. (tj. Dz.U. 

z 2020 r.. poz. 350 ze zm.); 
3) korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby: 

a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 

b) w odniesieniu do zdolności technicznej lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane, 

c) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, 

d) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

e) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca 

polegający na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby dołącza do oferty 

dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 6 i 7 lit. a) SWZ 

4) w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub doświadczenia 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 7 lit. b) SWZ.    

 

ROZDZIAŁ VI Wymagane dokumenty 

 

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:  
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy 

ci składają jeden wspólny ww. dokument. 
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2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego  rejestru, w celu 

potwierdzenia, że osoba działające w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu 

udostepniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w 

załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów. 

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, 

podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) 

4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SWZ 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

dokument składa każdy z tych wykonawców. 

5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ 

WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach 

podmiotu udostępniającego zasoby 

7) Podmiotowe środki dowodowe: 

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 

SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym 

podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; 

WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach 

podmiotu udostępniającego zasoby 

b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia 

wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SWZ. 

WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o 

udzielenie zamówienia.  
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2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na 

wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia 

warunki udziału postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 2 SWZ: 

 

1) aktualną zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa 

wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; 

3) wykaz osób, które posiadają uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z ustawą o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, wraz z potwierdzeniem, że osoby skierowane do realizacji zamówienia 

posiadają doświadczenie pracy ratowniczej w wymiarze minimum 6 miesięcy, wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

3. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, zamawiający wezwie 

wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń lub 

złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ VII Wykonawcy zagraniczni 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
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potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem.  

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  

  

ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia 

 

Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia podpisania umowy do 15.12.2021 r.. z 

wyłączeniem 1.11.2021 r.  

 

ROZDZIAŁ IX Wadium 

 

1. Wadium należy wnieść w wysokości 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) przed 

upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.  
2. Wadium może być wnoszone: 

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Bank PKO BP S.A. I 

O/Szczecin 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382 

2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( z zastrzeżeniem, że poręczenie 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres poczty 

elektronicznej zamawiającego: mosrir@mosrir.szczecin.pl oryginału dokumentu 

wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego 

wystawienia (wystawców dokumentu). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie 

oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest 

wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.  

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 

1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski, 

mailto:mosrir@mosrir.szczecin.pl
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2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji 

sądów polskich.  

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych 

gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i 

bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – 

Gminy Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie) 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 

ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,  

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą. 

6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi gwarancji lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z 

powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty 

elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. 

7. W formularzu oferty należy wpisać nr rachunku bankowego , na który zamawiający ma 

zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 

 

ROZDZIAŁ X Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja  

 

1. Wykonawca za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail wskazany w rozdziale I 

pkt 1 SWZ) może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji edytowalnej. 

3. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej bez 

ujawniania źródła zapytania.  

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

5. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla zamawiającego i wykonawców. 

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie (Dz. U. poz.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 

2415). 

 

ROZDZIAŁ XI Sposób obliczenia ceny oferty 
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1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do swz 

miesięczną cenę za wykonywanie usługi. 

3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania 

przedmiotu zamówienia. Cena musi ponadto uwzględniać wszystkie czynności związane z 

prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentach 

zamówienia, koszty osobowe pracowników, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, wszelkie upusty, zysk wykonawcy oraz wszystkie inne zadania i zobowiązania 

wynikające z dokumentacji postępowania, w szczególności SWZ i dołączonych do niej 

załączników. 

4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego przedstawić szczegółową 

kalkulację ceny, w czasie trwania postepowania o zamówienie publiczne jak i po wyborze 

oferty, po podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji i zakończenia zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XII Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie 

30.09. 2021 r. do godz. 10:00. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy.  

3. Ofertę oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 

tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

UWAGA: 

Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać 

opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą 

wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. 

Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej 

zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne ze 

złożeniem podpisu pod ofertą. 

Zgodnie z art. 63 ustawy to oferta, a nie formularz elektroniczny udostępniany przez 

miniPortal/ePUAP, za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona 

właściwym podpisem. 
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Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 

ustawy. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. o godz. 11:00.   

6. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 29.10.2021 r. włącznie. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce „deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania. 

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o 

których mowa w art. 222 ustawy. 

11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny. 

12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

 

ROZDZIAŁ XIII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 

ofert:  

 

1) cena (C) – 60 % 

 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):  
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                                            najniższa cena ofertowa     

                  C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

                        cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt. 

 

2) kara umowna w przypadku nieobecności ratownika na dyżurze udokumentowanego 

przez Zamawiającego wpisem do listy obecności (§ 15 ust. 1 pkt 2 projektu umowy), 

za każdy stwierdzony przypadek nieobecności ratownika - (K) – 40 % 

 

Punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaoferowanej przez wykonawcę 

kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do swz, w następujący sposób: 

 

-jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w minimalnym wymiarze wymaganym  

określonym przez Zamawiającego tj. w wysokości 500 zł – otrzyma 0 pkt w tym 

kryterium, 

-jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 1000 zł – otrzyma 10 pkt w 

tym kryterium, 

-jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 1500 zł – otrzyma 20 pkt w 

tym kryterium, 

-jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 2000 zł – otrzyma 30 pkt w 

tym kryterium, 

-jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 2500 zł – otrzyma 40 pkt w 

tym kryterium, 

 

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

 

Minimalna wysokość kary umownej wynosi 500 zł za każdy stwierdzony przypadek 

nieobecności ratownika na dyżurze. Jeżeli wykonawca zaoferuje wysokość kary umownej 

ww. kryterium w wysokości niższej niż 500 zł, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna 

z swz. 

 

Maksymalna wysokość kary umownej wynosi 2500 zł za każdy stwierdzony przypadek 

nieobecności ratownika na dyżurze. Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary 

umownej ww. kryterium wyższej niż 2500 zł, Zamawiający przyjmie karę w wysokości 

2500 zł jako maksymalną zgodną z żądaniem i możliwościami Zamawiającego, natomiast 

do umowy zostanie wpisana wysokość kary zgodna z oświadczeniem wykonawcy. 

 

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia w zakresie kary umownej, zamawiający uzna, 

że wykonawca oferuje karę umowną w minimalnej wysokości tj. 500 zł. 

 

 

Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach. 
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S= C+K 

 

ROZDZIAŁ XIV Zawarcie umowy. 

 

1. Projektowane postanowienia umowy, którą zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawarte 

są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć 

umowę zgodnie z tymi postanowieniami. 

2. Formalności przed podpisaniem umowy. 
1)  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć: 

a) polisę ubezpieczeniową zgodną ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz, 

b) umowę konsorcjum zgodnie z rozdziałem III pkt 5 swz. 

 

ROZDZIAŁ XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX 

ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. Odwołujący 

przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 

jego treścią przed upływem tego terminu 

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 

1) 
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dani zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania; 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

10. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy. 

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej. 

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. – Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w 

całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 

a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z 

zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 

 

ROZDZIAŁ XVI Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi ratownictwa wodnego i 

pierwszej pomocy przedlekarskiej w Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w 

Szczecinie, zwanego dalej Kompleksem, polegającej w szczególności na zapewnieniu 

bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu oraz wykonywaniu wszystkich obowiązków 

ratownika, obsługa basenów. 

 

2. Kod CPV:  

75252000-7 Służby ratownicze. 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową usługę ratownictwa wodnego i pierwszej 

pomocy przedlekarskiej rozumianą jako zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, 

kąpiących się, przebywających, uprawiających sport lub rekreację na: 

1) basenie o długości 50 m, głębokości 2,2 m, szerokości 10 torów po 2,5 m każdy, 
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2) basenie o długość 25 m, głębokość od 1 m do 3,60 m, szerokość 6 torów po 2 m każdy, 

3) basenie małym o długości 10 m, głębokość od 0,6 m do 0,9 m; 

4) usługa winna być sprawowana przez 4 ratowników jednocześnie na zmianie dziennej od 

godz. 6:00 do godz.14:00 oraz przez 4 ratowników jednocześnie na zmianie 

popołudniowej w godz. od 14:00 do godz. 22:00, z zastrzeżeniem, iż ratownicy swoje 

obowiązki mają pełnić do momentu wyjścia z hali basenu ostatniej osoby korzystającej z 

basenu. Łącznie 8 ratowników dziennie przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem 1.11.2021 

r.; 

5) realizacja przedmiotu zamówienia może być powierzona jedynie ratownikom 

posiadającym: 

a) pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia ratownika wodnego nadane przez 

uprawniony podmiot zgodnie z ustawą, 

c) aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 

stanowisku ratownika wodnego, 

d) aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

e) ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy z uzyskanym tytułem ratownika, 

f) przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

Wymienione w ppkt 5 dokumenty muszą być ważne przez cały czas realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

4. Do zadań ratowników należy w szczególności: 

a) podejmowanie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realnego 

bezpieczeństwa użytkownikom/klientom i pracownikom Kompleksu SDS oraz 

skuteczna reakcja w sytuacjach wypadkowych w wodzie i poza nią, 

b) podejmowanie działań prewencyjnych, obejmujących analizę ryzyka wypadkowego i 

wdrożenie odpowiednich środków zaradczych, 

c) udzielenie skutecznej pomocy w razie wypadku, obejmującej działania ratownicze oraz 

udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

d) podjęcie właściwych z punktu widzenia prawa i bezpieczeństwa działań 

prewencyjnych oraz powypadkowych, 

e) stałe obserwowanie powierzonego obszaru wodnego oraz dna basenów, niezwłoczne 

reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, 

f) przebywanie na stanowisku ratowniczym w kompletnym stroju ratowniczym 

(koszulka, spodenki, klapki), umożliwiającym natychmiastowe wejście do wody, 

g) obowiązek ciągłego posiadania gwizdka, środków ochrony indywidualnej (maseczki 

do sztucznego oddychania, rękawiczek jednorazowych). Obowiązkiem Wykonawcy 

będzie wyposażenie we własnym zakresie ratowników skierowanych do realizacji 

umowy w strój, o którym mowa w lit. f) powyżej oraz w akcesoria, o których mowa w 

zdaniu poprzednim. 

h) obowiązek reagowania w sposób stanowczy z zachowaniem zasad kultury osobistej, na 

naruszenia zasad korzystania z basenów oraz na nieprzestrzeganie obowiązujących w 

Kompleksie regulaminów, instrukcji itp., 

i) codzienne potwierdzenie własnoręcznym podpisem objęcia określonego 

stanowiska/pełnienia dyżuru w dzienniku pracy ratowników, 
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j) niezależnie od obowiązku określonego w lit. i) powyżej, obowiązek potwierdzenia 

własnoręcznym podpisem przyjścia do pracy w liście obecności znajdującej się w kasie 

wejściowej Kompleksu, 

k) obowiązek zgłoszenia kierownikowi zmiany każdorazowego wyłączenia z 

użytkowania przez ratowników basenów Kompleksu w przypadku stwierdzenia 

zagrożeń dla życia i zdrowia, w tym braku na stanowiskach odpowiedniej liczby 

ratowników, 

l) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób 

korzystających z basenów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoszenia 

tego faktu kierownikowi zmiany, 

m) udzielania klientom i użytkownikom odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminów 

obwiązujących na terenie basenów Kompleksu w sposób uprzejmy i nienaruszający 

zasad kultury osobistej, 

n) reagowania na wszelkie próby naruszenia Regulaminów obowiązujących na terenie 

basenów Kompleksu, 

o) przeciwdziałanie użycia sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

p) nadzór nad przestrzeganiem harmonogramu zajęć w przedstawionym przez 

Zamawiającego grafiku tygodniowym basenów, w tym właściwe oznaczenie torów: 

zajęty, zarezerwowany itp. , 

q) oczyszczanie powierzchni wody i dna basenów z wszelkich zauważonych 

niepożądanych przedmiotów, 

r) przygotowywanie niecki basenów do zajęć sportowych m.in. zdejmowanie i zakładanie 

lin torowych itp., 

s) codzienne dopilnowanie opuszczenia hal basenów przez użytkowników/klientów, w 

szczególności dopilnowanie opuszczenia i kontrola niecek basenów po zamknięciu 

Kompleksu. 

5. Ratownikowi będącemu na stanowisku pracy zakazuje się w szczególności: 

a) posiadania i używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

niezwiązanych z pełnionymi obowiązkami, 

b) rozmów towarzyskich, w tym z innymi ratownikami z innych stanowisk, 

c) jedzenia posiłków, żucia gumy w czasie pełnienia dyżuru na stanowisku ratowniczym, 

d) opuszczania stanowiska lub pozostawiania osób znajdujących się w basenach bez nadzoru 

ratowniczego,  

e) wykonywania jakichkolwiek czynności, które mogą zakłócać lub uniemożliwiać 

obserwację basenów, 

f) czytania, słuchania muzyki z przenośnych odtwarzaczy i telefonów komórkowych, 

g) palenia papierosów w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, w tym elektronicznych, 

h) korzystania z oferty Kompleksu podczas przerw w dyżurach ratowniczych, 

i) potwierdzania obecności w pracy lub potwierdzania objęcia określonego 

stanowiska/pełnienia dyżuru przez innego ratownika. 

6. Należność za wykonane usługi zostanie opłacona zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej 

załącznik nr 4 do siwz. 

7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu polisy lub inne dokumenty 

potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, na zasadach określonych w umowie 

stanowiącej załącznik nr 4 do swz.  
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9. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. kompleksowego świadczenia usług ratownictwa 

wodnego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320). Zatrudnienie to powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia od dnia 

rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia. 

10. Szczegółowe zasady sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 9 oraz 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania powyższego obowiązku i 

przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 

4 do swz. 

11. Ratownicy będą służbowo podlegać kierownikowi zmiany wyznaczonemu przez 

Zamawiającego i kierownikowi obiektu oraz zobowiązani są wykonywać ich polecenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania dostarczonej przez 

Zamawiającego: 

1) Analizy zagrożeń wyznaczonych obszarów wodnych, 

2) Regulaminów obowiązujących na obiekcie 

z każdym ww. dokumentem Wykonawca zobowiązany jest zapoznać ratowników 

realizujących przedmiot zamówienia  

13. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Tym samym, Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych. 

Brak podziału na części wynika z charakteru usługi jaką będzie wykonywał wybrany 

wykonawca. Usługa świadczona będzie na jednym obiekcie i wprowadzenie na niego 

różnych wykonawców wiązałoby się z generowaniem nadmiernych trudności technicznych 

np. związanych z potrzebą skoordynowania działań rożnych wykonawców realizujących 

poszczególne zakresy świadczonej usługi. Podział przedmiotu zamówienia na części groziłby 

poniesieniem nadmiernych kosztów. W związku z powyższym bezzasadne byłoby dzielenie 

zamówienia na części. 

 

 

 

           Zatwierdzam 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – wzór umowy 

Załącznik nr 5 – wykaz podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 6 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 


