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Postomino, 27.04.2017 r.

Wykonawcy

dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę pn.: Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do
kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie
w okresie sezonu kąpieliskowego w 2017 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na przetarg nieograniczony pn. „Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec
Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób
pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu
kąpieliskowego w 2017 r. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015.2164 z późn.zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień
SIWZ:
Pytanie nr 1
3.2. W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie:
11) Wydzielić 2 sektory kolonijno-obozowe do kąpieli grup zorganizowanych, zgodnie z właściwymi
przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpieli) oraz
zabezpieczyć odpowiednią liczbę ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych
sektorów kolonijno-obozowych. I sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Kąpielisko: Jarosławiec Wschód
nr 1 II sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 1
Czy do obsługi 2 sektorów kolonijnych należy zatrudnić dodatkowych ratowników wodnych, którzy nie
będą wchodzić w podstawowy skład ratowników wodnych na stanowiskach ratowniczych? Ilu
ratowników ma na myśli Zamawiający pisząc "odpowiednia" liczba ratowników wodnych
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych? W jakich godzinach
należy zapewnić dodatkowych ratowników wodnych?
Odpowiedź nr 1
Tak, należy zatrudnić dodatkowych ratowników.
Zamawiający za odpowiednią liczbę uważa dwóch ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę
wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych.
Należy ich zapewnić na czas działania kąpieliska strzeżonego (900 – 1700).
Pytanie nr 2
"3.2. W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie:
21) zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem plaże wschodnią i
zachodnią, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu
udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym;

Z ilu ratowników wodnych składać ma się zespół szybkiego reagowania? W jakim okresie ma działać
taki zespół i w jakich godzinach? Czy w skład takiego zespołu mogą wchodzić ratownicy wodni
pracujący na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych w godzinach funkcjonowania kąpieliska
strzeżonego? Informacja jest niezbędna do wyliczenia ceny oferty, gdyż ustawa o minimalnym
wynagrodzeniu narzuciła ustawową stawkę za 1 roboczogodzinę pracy ratownika oraz narzuciła sposób
potwierdzania ilości przepracowanych godzin przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
Odpowiedź nr 2
Skład zespołu szybkiego reagowania powinien być dostosowany do zaistniałej sytuacji lub zdarzenia.
W skład zespołu mogą wchodzić ratownicy pracujący na wyznaczonych stanowiskach w godzinach
funkcjonowania kąpieliska strzeżonego.
Pytanie nr 3
3.5. Po sezonie kąpieliskowym, tj. po 27 sierpnia 2017 r. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać
trzyosobowy zespół ratowniczy z gotowością do udzielenia pomocy na obszarach wodnych; zespół
ratowniczy ma dotrzeć na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Po sezonie
kąpieliskowym Wykonawca złoży informację o składzie zespołu ratowniczego, sposobie kontaktowania
się z poszczególnymi osobami wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu.
Uwzględniając minimalne wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy zlecenie w kwocie 13 zł brutto
za godzinę pracy ratownika, koszt dyżurów w okresie 28 sierpnia 2017 r. - 15 grudnia 2017 r. wyniesie
102.960,00 zł brutto (110 dni x 13 zł brutto x 3 ratowników x 24 godziny). Czy Zamawiający uwzględnił
koszty dyżurów w kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia? Zamawiający
podpisując umowę z Wykonawcą na świadczenie usług ratowniczych również podlega pod minimalną
stawkę godzinową i kary nakładane przez Państwowe Inspekcje Pracy.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wymaga, aby zespół dyżurował stale. Mogą to być ratownicy wykonujący inne
czynności, a tylko w razie potrzeby udali się w miejsce zdarzenia.
Pytanie nr 4
3.11. Zamawiający udostępnia miejsca noclegowe na terenie Ośrodka Wczasowego "Przywodny"
w Jarosławcu przy ul. Spacerowej. Koszt udostępnienia miejsca noclegowego wynosi 10,00 zł
osobodoba.
Czy stawka 10,00 zł podana jest w kwocie netto czy brutto? Koszt zakwaterowania ratowników
wodnych wyniesie blisko 20 tys. zł. Oznacza to, że mimo wprowadzenia od roku 2017 minimalnej
ustawowej stawki godzinowej za pracę, Zamawiający przeznaczy na zamówienie kwotę mniejszą niż w
poprzednich latach, co odbije się na bezpieczeństwie osób wypoczywających w Jarosławcu i Rusinowie
w sezonie letnim 2017. Powyższy zapis w specyfikacji spowoduje jedynie zwiększenie cen ofertowych
Wykonawców o więcej niż 20 tys. zł, a Zamawiający tylko na tym straci. Jak będzie wyglądało
rozliczanie? Zamawiający wystawi fakturę?
Odpowiedź nr 4
Kwota 10,00 zł za zakwaterowanie jest kwotą brutto. Zamawiający jest płatnikiem VAT i wystawi
fakturę.

Pytanie nr 5
3.14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy
o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy, co najmniej jednej osoby
wykonującej czynności polegające na wykonywaniu usług ratownictwa medycznego.
Na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 36, ust. 2, pkt 8a, lit. c) Zamawiający ma
obowiązek określić rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający napisał jedynie, że na umowę o
pracę należy zatrudnić osobę wykonującą usługę ratownictwa medycznego, co jest niewystarczające.
Zamawiający nie określił jakie czynności ma wykonywać osoba wykonująca usługę ratownictwa
medycznego, co oznacza, że taka osoba jest niepotrzebna do realizacji usługi, bo w umowie o pracę nie
można określić takiej osobie żadnych zadań. W związku z powyższym, czy Zamawiający odstąpi od
obowiązku zatrudnienia do realizacji usługi osoby wykonującą usługę ratownictwa medycznego? Czy
Zamawiający zapewni sprzęt do ratownictwa medycznego?
Odpowiedź nr 5
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpił błąd pisarski, powinno być „ratownika
wodnego” zamiast „ratownika medycznego”. Ponadto zamawiający daje swobodę co do osób
zatrudnionych na podstawie umowę o pracę.
Wobec powyższego nowe brzmienie otrzymują następujące zapisy:
„3.14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy
o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy, co najmniej jednej osoby
wykonującej czynności polegające na wykonywaniu usług ratownictwa wodnego. Osoba ta powinna
wykonywać czynności wskazane w SIWZ”.
Pytanie nr 6
3.16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w punkcie 3.11. czynności, zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14.
czynności.
Proszę o sprostowanie. Punkt 3.11. dotyczy ceny za nocleg.
Odpowiedź nr 6
Nastąpił błąd, powinno brzmieć:
„3.16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w punkcie 3.14. czynności, zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej

w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14.
czynności”.
Pytanie nr 7
5.3. Sposób złożenia oferty:
1) Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) Koperta zewnętrzna powinna
być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: Oferta na przetarg nieograniczony
pn.: „Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli
w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż
strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2017 r.”. Nie otwierać przed
dniem 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12:15 .
Proszę o sprostowanie terminu otwarcia ofert.
Odpowiedź nr 7
Nastąpił błąd w „Sposób złożenia ofert”, powinno brzmieć:
„5.3. Sposób złożenia oferty:
1) Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) Koperta zewnętrzna powinna
być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: Oferta na przetarg nieograniczony
pn.: „Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli
w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż
strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2017 r.”. Nie otwierać przed
dniem 8 maja 2017 r. do godz. 12:15 .”
Pytanie nr 8
Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
niektórych innych ustaw:
Art. 8a. 1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych
przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona
w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub
świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art.
2 ust. 3a, 3b i 5. - (13 zł brutto za roboczogodzinę).
2. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu
zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia
usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie
lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem
minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.
3. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej z tych osób
przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 i 2.
4. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości
wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia
na inną osobę.
5. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej
dokonuje się w formie pieniężnej.

6. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości
wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.
Art. 8b. 1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony
określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
2. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania
zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowanej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub
świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
5. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych
osób.
Art. 8c. Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub
są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin
wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania
zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.
Art. 8e. Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki
organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą
godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość
minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
Art. 8f. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 8e, następuje w trybie przepisów ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395,
z późn. zm.3)).”.
Pytania do 8:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (180 tys. zł minus 20 tys. na
zakwaterowanie ratowników, czyli 160 tys. zł) w przeliczeniu na roboczogodziny jest dużo niższa niż
minimalna ustawowa stawka za 1 roboczogodzinę (13 zł brutto). Zamawiający wymaga zatrudnienia:
18 ratowników wodnych (6 stanowisk po 3 ratowników), 2 ratowników medycznych, dodatkowych
ratowników na sektor kolonijny, dodatkowych ratowników jako grupa szybkiego reagowania, dyżurów
3-osobowych zespołów ratowników po sezonie oraz koordynatora ratowników. Uwzględniając
dodatkowo eksploatację sprzętu motorowodnego, ubiór ratowników, wyżywienie ratowników,
ubezpieczenie ratowników, zapewnienie dodatkowego sprzętu, realna kwota wykonania zamówienia
wyniesie około 370 tys. zł. Należy zaznaczyć, że żaden ratownik nie będzie pracował za 13 zł brutto za
godzinę. Wynagrodzenie dla ratowników wodnych w Ustce w sezonie letnim 2017 kształtują się na
poziomie 3000 - 3500 zł NETTO, co w przeliczeniu na stawkę godzinową daje kwotę 12-14 zł NETTO
(15-17 brutto).
1) Zamawiający nie określił w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin świadczenia usług, mimo
iż zobowiązuje go do tego ustawa. Sugerując się kwotą jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia, Zamawiający nie posiada środków na sfinansowanie zamówienia, którego
określił w SIWZ. Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można dokładnie wyliczyć ilość
roboczogodzin do przepracowania przez wszystkie osoby biorące udział w zamówieniu. W związku z
powyższym, jak Zamawiający zamierza potwierdzać liczbę godzin świadczenia usługi?
2) Zamówienie trwa do 15 grudnia 2017 r. W okresie 28.08.2017 r. - 15.12.2017 r. Wykonawca musi
utrzymywać dyżury 3-osobowych zespołów ratowników wodnych , za które należy mu się
wynagrodzenie od Zamawiającego. Zamawiający na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
zobowiązany jest wypłacać Wykonawcy wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu w wysokości
wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający nie przewidział jednak w
projekcie umowy wypłaty wynagrodzenia w październiku i listopadzie 2017 r. Czy Zamawiający
przewiduje jakieś wynagrodzenie za te miesiące?

Odpowiedź nr 8
Kwota jaką przewidział Zamawiający została zaplanowana w 2016 r. w budżecie jednostki na rok 2017.
Skalkulowana została na podstawie kosztów zabezpieczenia ratownictwa wodnego w roku 2016. Nie
oznacza to jednak, że Zamawiający nie dostosuje się do ofert złożonych na zapewnienie usługi
ratownictwa wodnego w 2017 r. Kwota zabezpieczona w budżecie musi być zapewniona na dzień
podpisania umowy, a nie na dzień ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć
w terminie do dnia 08 maja 2017 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi 08 maja 2017 r. o godz. 1215.
Wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

DYREKTOR
Marek Leśniewski
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1) Biuletyn Informacji Publicznej CKiS w Postominie,
2) Wykonawcy,
3) a/a

