ZP.271.01.2017

Postomino, 05.05.2017 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 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
Zwracam się z prośbą o wskazanie czy w kryterium „Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu
ostatnich trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych” (vide pkt. 18.6 SIWZ) Zamawiający
odnosi wskazanie prowadzenia działalności ratowniczej na średniej ilości stanowisk w każdym roku
(odpowiednio: 6, 7-8, 9-10, powyżej 10 – w każdym roku w ciągu ostatnich trzech lat), czy do łącznej
liczby stanowisk, w ciągu trzech ostatnich lat (3 w pierwszym roku, 3 w drugim roku, 5 w trzecim roku
=11)?
Odpowiedź nr 1
Dodatkowe punkty będą przyznawane Wykonawcy jeśli wykaże on prowadzenie działalności
ratowniczej w ciągu ostatnich trzech lat, wybierając rok, w którym obsługiwał największą ilość
stanowisk ratowniczych. Stanowiska z okresu trzech lat nie sumują się.
Pytanie nr 2

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.
27 kwietnia 2017 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień:
Zamawiający nie wymaga, aby zespół dyżurował stale. Mogą to być ratownicy wykonujący inne
czynności, a tylko w razie potrzeby udali się w miejsce zdarzenia.

PYTANIA:
1) Jeśli Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca po sezonie kąpieliskowym złożył informację o
składzie zespołu ratowniczego, sposobie kontaktowania się z poszczególnymi osobami wraz ze
wskazaniem kontaktu do osoby, to dlaczego w wyjaśnieniach z dnia 27 kwietnia 2017 r. pisze, że
mogą to być ratownicy wykonujący inne czynności? Ratownik wykonujący inne czynności nie jest w
gotowości do przyjazdu w 120 minut do gminy Postomino i udzielania pomocy osobom
poszkodowanym na obszarach wodnych. Dlaczego Zamawiający wymaga utrzymywania przez
Wykonawcę stałego zespołu 3 ratowników wodnych (ze wskazaniem nazwisk ratowników) przez
okres 110 dni i nie zamierza sfinansować tych dyżurów? Od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka
w wysokości 13 zł brutto za 1 godzinę pracy jednego pracownika i nie ma prawnej możliwości nie
wypłacania należnego wynagrodzenia ratownikom, którzy będą pełnili dyżury na zlecenie CKiS w
Postominie. Ponadto Zamawiający wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamówienia 1 ratownika
wodnego na podstawie umowy o pracę (do 15 grudnia 2017 r.)! Zamawiający powyższym zapisem
zmusza Wykonawców do zatrudniania ratowników "na czarno", a sam naraża się na karę finansową
od Państwowej Inspekcji Pracy w wysokości do 30 tys. zł. W związku z powyższym zwracamy się do
Zamawiającego o usunięcie zapisu w SIWZ dot. dyżurów po sezonie kąpieliskowym lub pozostawienie
zapisu i zaplanowanie w budżecie na usługę dodatkowych 120 tys. zł.
2) Na jakich obszarach wodnych mają udzielać pomocy ratownicy wchodzący w skład 3-osobowego
zespołu ratowniczego mającego działać po zakończeniu sezonu kąpieliskowego? Zamówienie dotyczy
organizacji i prowadzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, które funkcjonują do 27
sierpnia 2017 r. Po tym terminie Wykonawca powinien zakończyć realizację usługi, gdyż nie będzie
już kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
3) Dlaczego Zamawiający zrezygnował z obsługi ratowniczej wyznaczonych obszarów wodnych
w okresie trwania wakacji szkolnych tj. 28.08.2017 r. - 31.08.2017 r., a wymaga fikcyjnych dyżurów, na
które nie posiada środków finansowych? Czy Zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia do
31.08.2017 r., uwzględniając że w okresie 28.08.2017 r. - 31.08.2017 r. mniejsza ilość (np. 10)
ratowników wodnych pełni jedynie dyżury w obrębie prowadzonych wcześniej kąpielisk i miejscy
wykorzystywanych do kąpieli?
Odpowiedź nr 2
1) W skład zespołu ratowniczego mogą wchodzić ratownicy mieszkający na terenie Gminy Postomino
lub w miejscowościach pobliskich. Nie wymagane jest, aby zespół dyżurował stale. Zatrudnienie tych
ratowników leży po stronie wykonawcy. Ratownicy ci mogą wykonywać inne zadania na rzecz
wykonawcy. Dlatego też obliczanie kalkulacji w wysokości 120 tysięcy uznawane jest za niewłaściwe.
2) Na obszarach wodnych leżących na terenie Gminy Postomino.
3) Zamawiający określił czas zakończenia usługi zgodnie z zapotrzebowaniem. Termin 27.08.2017 r.
wynika z zakończenia działalności przez większość ośrodków kolonijnych.
Pytanie nr 3
2. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w następujących ratach tj.: 1) I rata w wysokości
20% wartości umowy tj. kwota ..……………..zł w terminie do dnia 1 lipca 2017 roku, 2) II rata w
wysokości 30% wartości umowy tj. kwota .………….zł w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku, 3) III rata
w wysokości 30% wartości umowy tj. kwota .……………zł w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 roku, 4)
IV rata w wysokości 15% wartości umowy tj. kwota.…………… zł w terminie do dnia 5 września 2017
roku, 5) V rata w wysokości 5% wartości umowy tj. kwota.…………… zł w terminie do dnia 20 grudnia
2017 roku."
Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę oraz niektórych innych ustaw: "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". W związku z powyższym dlaczego Zamawiający zamierza zawrzeć

umowę z Wykonawcą od czerwca do grudnia 2017 r. i nie zamierza wypłacać wynagrodzenia co
najmniej raz w miesiącu?
Odpowiedź nr 3
Wartość usługi powinna być tak skalkulowana przez Wykonawcę, aby zapewnić środki do
końca zadania. Kwota ta może być zawarta w IV racie.
Pytanie nr 4
Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 27 kwietnia 2017 r. napisał "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."
Dlaczego Zamawiający kalkulując kwotę na realizację zamówienia w roku 2017 sugerował się
zamówieniem z roku 2016? W roku 2016 nie trzeba było płacić za zakwaterowanie dla ratowników, nie
było minimalnej stawki godzinowej, ratownicy zarabiali 10 zł brutto, nie trzeba było zatrudniać na
umowę o pracę, nie trzeba było zapewnić dodatkowego sprzętu motorowodnego, było więcej
ratowników wodnych chętnych do pracy. W roku 2017 Zamawiający wymaga zatrudnienia co najmniej
23 ratowników (18 ratowników wodnych na 6 stanowisk, 2 ratowników na sektor kolonijny, 2
ratowników medycznych oraz koordynator). Uwzględniając oferty pracy dla ratowników wodnych na
sąsiednich kąpieliskach (m.in. Ustka) na wynagrodzenia należy przeznaczyć kwotę 220 tys. zł brutto.
Do tego należy doliczyć około 20 tys. na zakwaterowanie dla ratowników, środki na eksploatację
sprzętu motorowodnego, środki na eksploatację pojazdów, wyżywienie dla ratowników wodnych,
ubezpieczenie ratowników, uzupełnianie sprzętu medycznego, obsługę księgową, jednolity ubiór
ratowników oraz zarobek dla Wykonawcy, który nie będzie realizował usługi społecznie. Realna kwota
wykonania zamówienia znacznie przekracza kwotę 300 tys. zł, Wykonawcy składający niższą ofertę, nie
są w stanie zrealizować usługi należycie, zatrudniając pełnoprawnych ratowników wodnych z
doświadczeniem i płacąc im godne zarobki.
Odpowiedź nr 4

Zamawiający kalkulując kwotę opierał się na założeniach do budżetu. Nie oznacza to jednak, że
Zamawiający nie dostosuje się do złożonych ofert przez Wykonawców i nie uwzględni nowych
uwarunkowań zaistniałych w 2017 r.
Pytanie nr 5
"W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 11) Wydzielić 2 sektory kolonijnoobozowe 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"
"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 (9:00 – 17:00)."

Jak przebiega kąpiel grup zorganizowanych na kąpieliskach i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli
w Jarosławcu i Rusinowie? Czy Zamawiający udostępni regulamin kąpieliska i miejsc wykorzystywanych
do kąpieli? Czy każda grupa zorganizowana musi kąpać się pod bezpośrednim nadzorem ratownika z
sektora kolonijnego? Czy ratownik z sektora kolonijnego może mieć pod nadzorem tylko jedną grupę
zorganizowaną? Ile osób może liczyć maksymalnie grupa zorganizowana? Czy tylko ratownicy z sektora
kolonijnego mogą kąpać grupy zorganizowane (tj. 2 ratowników wodnych na wszystkie ośrodki
kolonijne?) Czy Wykonawcy mogą zawierać umowy z ośrodkami kolonijnymi na zapewnienie ratownika
wodnego podczas kąpieli grup zorganizowanych na kąpielisku lub w miejscu wykorzystywanym do
kąpieli?

Odpowiedź nr 5
Ratownik w czasie kąpieli powinien mieć nadzór nad jedną grupą kolonijną. Grupa powinna liczyć do
15 osób. Wykonawcy nie mogą zawierać umów z ośrodkami kolonijnymi.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08
maja 2017 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi 08 maja 2017 r. o godz. 1215.
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