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usługa o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona  
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(t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) 
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1. Nazwa i adres zamawiającego 
Zamawiający: 

nazwa: Centrum Kultury i Sportu w Postominie  
adres Zamawiającego: Postomino 97, 
   76-113 Postomino  

tel.: 59 810-93-73 
fax: 59 810-93-73 
e-mail: ckis@postomino.pl 

adres strony internetowej Zamawiającego: www.ckis.postomino.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód 

"Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża 
Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie 
plaż strzeżonych  w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 - 2020. Termin realizacji 
zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  30 sierpnia 2020 r., w okresach sezonów 
kąpielowych tj. w poszczególnych latach:  

a) 25.06.2018 r. – 26.08.2018 r. 
b) 24.06.2019 r. – 29.08.2019 r.  
c) 25.06.2020 r. – 30.08.2020 r. 

 

3.2. W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 
1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk zgodnie z wymaganiami określonymi  

w przepisach prawa dla kąpielisk, 
2) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; 
3) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami 

odnoszącymi się do kąpielisk, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru 
wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108);  

4) zapewnić jednolite stroje dla osób świadczących usługi, 
5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie min. 

trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym 
co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody; 

6) zorganizować punkt medyczny na terenie kąpieliska oraz zatrudnić personel do obsługi 
punktu  medycznego z kwalifikacjami ratownika medycznego; 

7) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny 
sprzęt ratunkowy i medyczny (leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany  
i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze; 

8) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego 
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stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki; 

9) wyraźnie oznaczyć granice miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których 
oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 286); 

10) umieścić w ogólnie dostępnym miejscu regulaminy (informacje) dotyczące zasad 
korzystania z  kąpielisk oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami 
alarmowymi  

11) Wydzielić 2 sektory kolonijno-obozowe do kąpieli grup zorganizowanych, zgodnie  
z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk oraz zabezpieczyć po dwóch 
ratowników wodnych  na każdym sektorze zapewniających stałą kontrolę 
wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych. 
I sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m  - Kąpielisko:  Jarosławiec Zachód „Plaża 
Centralna” 
II sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m – Kąpielisko: Jarosławiec Zachód  „Plaża 
Mikołajek” 

a) na sektorach kolonijnych dyżurujący ratownicy będą nadzorować kąpiele 
zorganizowanych grup kolonijnych w ilości do 15 osób jednorazowo, 

b)  grupy kolonijne uprawnione do nadzoru ratowników będą posiadały odpowiednie 
upoważnienia wystawione przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie. 

12) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości 
fali i siły wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego, 

13) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych; 
14) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których 

kąpiel jest niebezpieczna; 
15) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli  

z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 
16) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 
17) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania  

z wyznaczonego obszaru wodnego; 
18) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej 

stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania; 
19) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami; 
20) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji 

umowy, 
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; 

22) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
23) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, 

dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk 
ratowniczych, których kserokopię po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu,  

 
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem ratowniczym  

z uwzględnieniem wyposażenia oferowanego przez Zamawiającego do oddania 
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nieodpłatnie w użyczenie, według wykazu sprzętu ratowniczego stanowiącego załącznik nr 
1 do umowy:  

a) ratownicza łódź motorowa - jedna na każde 400 m linii brzegowej; 
b) ratownicza łódź wiosłowa - jedna na każde 100 m linii brzegowej; 
c) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze – jedna 

sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody, 
d) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające –

dwie sztuki; 
e) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku 

linowym jedna na każde 100 m linii brzegowej; 
f) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym; 
g) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości 

wiatru oraz wysokości fali; 
h) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej 

sztuce na każdym stanowisku ratowniczym; 
i) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi; 
j) rzutki ratunkowe - po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego; 
k) lornetki - jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym; 
l) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) - po jednym komplecie dla każdego 

ratownika wodnego; 
m) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych - jedno na każde 

100 m linii brzegowej; 
n) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym; 
o) leki i artykuły sanitarne. 

 
3.4. Zaleca się, aby wykonawca przez złożeniem oferty zapoznał się ze stanem technicznym 

użyczanego sprzętu. 
 

3.5. W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany będzie do:  
1) przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240) oraz 
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz.  1566), 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się  
i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358) oraz przepisami 
wykonawczymi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje   

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, 
kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, 

b) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: 

  oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, 

  objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym 
miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, 

 uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów 
wodnych,  poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej, 
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c) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach   
mogących powodować  utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, 

d) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy 
wypadkowi lub  są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

 

3.6. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do przedłożenia 
wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych 
uprawnieniach. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień. 
 

3.7. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do dokonania 
przeglądu sprzętu, o którym mowa w pkt 3 §3  w Projekcie umowy. 

 
3.8. Usługi o których mowa w rozdziale 3 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym: 
1) postanowienia Kodeksu Cywilnego, 
2) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1566), 
3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240 ze zm.), 
4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., nr 81, poz. 889 ze 

zm.) 
5) ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127, poz. 857 ze zm.), 
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się 
i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358 ze zm.),  

7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego  (Dz. U. 2012r. poz. 108), 

8) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r., 
nr 261 ze zm.) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów 
wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 
oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 

9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu 
oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu 
oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012r. poz.286 ze zm.), 

10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2002r. (Dz. U.  
z 2002r., nr 193, poz. 1624 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków  
i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania 
przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju  i wysokości świadczeń przysługujących 
ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. 

 
3.9. Miejsce realizacji zamówienia: 

1) Kąpielisko morskie:  Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna”  – usytułowane na 254,3 km 
wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 300 m,  

2) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek” – usytułowane na 256,6 km 
wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 100 m, 

3) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” – usytułowane na 257,4 km 
wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 200 m. 
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3.10. Zamawiający udostępnia miejsca noclegowe na terenie Ośrodka Wczasowego 
"Przywodny" w Jarosławcu przy ul. Spacerowej. Koszt udostępnienia miejsca 
noclegowego wynosi 10,00 zł brutto osobodoba. 
 

3.11. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień 75252000-7 Służby ratownicze. 
 

3.12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp o łącznej wartości do 50% zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia  
zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i nie mogą być gorsze niż 
zawarte w umowie podstawowej.   

 

3.13. 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. 

3.13.1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na 
podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonujące czynności, o których 
mowa w pkt 3.13. 

3.13.2. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osoby 
zatrudnionej na umowę o pracę wykonującej wskazane czynności, wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia dotyczącego 
zatrudnienia nowej osoby.  

3.13.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 3.13. czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,  
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
 

3.14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać 
przedłożenia przez wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 3.13. czynności w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności: 

3.14.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 
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3.14.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3.14.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3.14.4. oświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
3.15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w punkcie 3.13. 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 3.13. czynności. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 
4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia  30 
sierpnia 2020 r., w okresach sezonów kąpielowych tj. w poszczególnych latach:  

d) 25.06.2018 r. – 26.08.2018 r. 
e) 24.06.2019 r. – 29.08.2019 r.  
f) 25.06.2020 r. – 30.08.2020 r. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty 
5.1. Dokumenty oraz załączniki do SIWZ składane przez wszystkich Wykonawców w terminie  

składania ofert: 
1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,  
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

załącznik nr 2 do SIWZ, 
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik 

nr 3 do SIWZ,  
4) Pełnomocnictwo  - jeżeli dotyczy,  

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 
6) Oryginał zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. – jeżeli dotyczy. 

 
5.2. Załącznik nr 4 do SIWZ  składany  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert: 
Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 

5.3. Dokumenty wykazane w pkt 11.5. i 11.7. SIWZ składane są TYLKO przez Wykonawcę  
wezwanego przez Zamawiającego  

 
5.4. Sposób przygotowania oferty:  

1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

2) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną opatrzone czytelnym 
podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią.   

3) Wszystkie strony oferty i załączników winny być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę oraz spięte w sposób uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację. 

4) Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty zaleca się poprawiać poprzez skreślenie,  
z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub 
zmiany muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

5) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienie podwykonawcom. 
7) Wykonawca zobowiązany jest do określenia w formularzu oferty (załącznik nr 1) części 

zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.  
8) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.  

9) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
5.5. 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 
kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża 
Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych  w okresie sezonu 
kąpieliskowego w latach 2018 - 2020”. Nie otwierać przed dniem 7 maja 2018 r. do 
godz. 1215.  

b) Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać 
ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku 
nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.  

 
5.6. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia,  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone informacje powinny zostać 
wskazane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie,  
w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 
W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych 
zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, 
6.1.2. Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

6.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO 
PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ ORAZ ZDOLNOŚCI 
TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: 

6.2.1. KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI 
ZAWODOWEJ - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania  ratownictwa wodnego, zgodnie  
z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia  2011r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240).  

6.2.2. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA: 
1) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, lub wykonuje, co najmniej 
jedną usługę w zakresie organizacji i prowadzenia kąpielisk i/lub miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli na obszarze morskim i zapewnienia bezpieczeństwa 
osób pływających i kąpiących się na długości brzegu co najmniej 600 mb (można 
łączyć odcinki)  i wartości minimum 230.000 zł brutto za jeden rok oraz załączy 
dowody potwierdzające, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana 
należycie. 

2) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże 
dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego 
zamówienia, tj.: samochodem terenowym lub quadem zapewniającym transport 
między kąpieliskami Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna”, Jarosławiec Zachód 
„Plaża Mikołajek” i Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo”. 

 

7. Podstawy wykluczenia Wykonawców 
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp.  

7.2. Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 wykluczy z udziału  
w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, 
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
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przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 
r. poz. 233 z późn. zm.).  

7.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

 

8. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp  

8.1. Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełniania 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 nim stosunków 
prawnych.  

8.2. Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 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. Przez pisemne zobowiązanie należy rozumieć 
zobowiązanie złożone w formie oryginału. Wykonawca składa zobowiązanie wraz  
z formularzem oferty.  

8.3. Zamawiający, na podstawie art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, ocenia, czy udostępniane 
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia. 

8.4. Na podstawie art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

8.5. Na podstawie art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

8.6. Na podstawie art. 22a ust. 6 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego:  
8.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
8.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 

8.7. Na podstawie art. 25a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  
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w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 
stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 

8.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami  
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy  
 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
8.8.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotów, 
8.8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
8.8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 
8.8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

8.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

 

9. Podwykonawstwo 
9.1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy. 
9.2. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 

w formularzu oferty: 
9.2.1. części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 
9.2.2. podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

9.3. Na podstawie art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

9.4. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.  

9.5. Projekt umowy o podwykonawstwo przedkładany Zamawiającemu zawiera kwotę 
wynagrodzenia, jaką Wykonawca zapłaci podwykonawcy.  

 

10. Wykonawcy wspólnie 
10.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie  

z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy 
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
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10.2. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców, oświadczenia sporządzone odpowiednio według załączników nr 2 i nr 
3składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
10.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy  
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

10.4. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie  ubiegający się o udzielenie 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

11.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 
należy dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert: 
11.1.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  

w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 

11.1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  
w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

11.3. Na podstawie art. 25a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

11.4. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 



ZP.271.1.2018 Przetarg nieograniczony na usługę pn.: Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec 
Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie 
plaż strzeżonych  w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 - 2020. 

 

11.5.1. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji,  

11.5.2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, 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, oraz  załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a  jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie  
z załącznikiem nr 5 do SIWZ, przez usługi których dotyczy obowiązek wskazania 
w wykazie, Zamawiający rozumie co najmniej jedną usługę w zakresie 
organizacji i prowadzenia kąpielisk i/lub miejsc wykorzystywanych do kąpieli 
na obszarze morskim i zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających  
i kąpiących się na długości brzegu co najmniej 600 mb (można łączyć odcinki)   
i wartości minimum 230.000 zł brutto za jeden rok, 

11.5.3. Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 

11.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie.  

11.7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 
11.7.1. 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy. 

11.8. Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 
każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub  
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty, nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

11.9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp  
i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.  
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12. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

12.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
12.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami  

13.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
13.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).   

13.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz 
informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

13.4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-
mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 
się z jego treścią.  

13.5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.; 11.1.1; 11.1.2. SIWZ dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp  oraz dotyczące podwykonawców, składane 
są w oryginale.  

13.6. Dokumenty inne niż wymienione w pkt 13.5. SIWZ składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty powinny być potwierdzane za 
zgodność z oryginałem na każdej stronie. 

13.7. 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.  

13.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

13.9. Wyjaśnienia treści SIWZ: 
13.9.1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do  

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  
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13.9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w punkcie powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

13.9.3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wszystkim wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczana jest również na stronie 
internetowej Zamawiającego.  

13.9.4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej – http://bip.postomino.pl/ckis/ – zamówienia 
publiczne.  

13.9.5. Wykonawcy zobowiązani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zamieszczonymi na stronie internetowej 
http://bip.postomino.pl/ckis/ – zamówienia publiczne, w celu zapoznania się  
z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ 
lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.  

13.9.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami:  
Marek Leśniewski tel. (59) 810-93-73 w zakresie przedmiotu zamówienia,  
Elwira Błaszczyk tel. (59) 810-93-73 w zakresie procedury zamówień publicznych. 

 

14. Wymagania dotyczące wadium 
14.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100. 
14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
14.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

14.3.1. pieniądzu, 
14.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
14.3.3. gwarancjach bankowych, 
14.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
14.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

14.4. Wadium wnoszone formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  
zamawiającego nr 15 9315 0004 00223861 2000 0010. Zaleca się dołączyć do oferty 
dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 

14.5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku 
zamawiającego. 

14.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu –  
należy wnieść wraz z ofertą (nie łączyć go trwale z ofertą).  

14.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 
Pzp. 

14.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

14.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
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14.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp,  jeżeli w wyniku  

14.11. rozstrzygnięcia  odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

14.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
14.13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie,  
14.13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
14.13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

15. Termin związania ofertą 
15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres - 30 dni. 
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
16.1 Ofertę należy złożyć w Budynku Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 

76-113 Postomino do dnia 7 maja  2018 r. do godz. 1200w sekretariacie. 
16.2 Otwarcie ofert nastąpi w budynku Centrum Kultury i Sportu w Postominie,. sala nr 1  

w dniu 7 maja   2018 r. o godz. 1215. 
16.3 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 
16.4 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego drogą pocztową lub inną np. kurierską,  

o terminie złożenia oferty decyduje termin i godzina dostarczenia oferty do 
Zamawiającego. 

 

17. Opis sposobu obliczenia ceny  
17.1. Oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich 
nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca  zobowiązany jest 
do określenia ceny brutto przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz 
oferty).  

17.2. Cena powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo  
i słownie. 

17.3. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane 
będą w walucie polskiej PLN. 
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18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli 
przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający 
wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej 
ważnego 

18.1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert: 

  Cena  - 60% 
Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na 
określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim - 30% 

 Zabezpieczenie dodatkowego skutera wodnego lub łodzi motorowej – 10 % 
 

18.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.  

18.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość 
punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

18.4. Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną 
przyznane punkty wg poniższego wzoru: 

 
 

Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w ramach kryterium „Cena” + (plus) punkty uzyskane 
w kryterium  „Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na 

określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim”  + punkty uzyskane  
w ramach kryterium "zabezpieczenie dodatkowego skutera wodnego lub łodzi motorowej" 

 
18.5. Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena” 

 Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
 „Cena”= ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt 

Cena ofertowa badanej oferty 

18.6. Sposób przyznania punktów w kryterium „Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu 
roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu 
morskim" 

Ocenie będzie podlegało prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni 
trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim: 

18.6.1. Jeśli wykonawca wykaże prowadzenie działalności ratowniczej na  
6 stanowiskach ratowniczych w ciągu roku, wówczas otrzyma 0 punktów  
w kryterium "Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni 
trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim” 

18.6.2. Jeśli wykonawca wykaże prowadzenie działalności ratowniczej na 7-8 
stanowiskach ratowniczych w ciągu roku, wówczas otrzyma 10 punktów  
w kryterium "Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni 
trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim 

18.6.3. Jeśli wykonawca wykaże prowadzenie działalności ratowniczej na 9-10 
stanowiskach ratowniczych w ciągu, wówczas otrzyma 20 punktów  
w kryterium  
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"Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na 
określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim 

18.6.4. Jeśli wykonawca wykaże prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku  
w ilości powyżej 10 stanowisk ratowniczych, wówczas otrzyma 30 punktów  
w kryterium "Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni 
trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim. 

 
18.7. Sposób przyznania punktów w kryterium „Zabezpieczenie dodatkowego skutera 

wodnego lub łodzi motorowej" 
18.7.1. Jeśli wykonawca nie zaoferuje zabezpieczenia w postaci dodatkowego skutera 

wodnego lub łodzi motorowej, wówczas otrzyma 0 punktów w kryterium 
"Zabezpieczenie skutera wodnego lub łodzi motorowej" 
 

18.8.2 Jeśli wykonawca zaoferuje zabezpieczenie w postaci dodatkowego skutera 
wodnego lub łodzi motorowej, wówczas otrzyma 10 punktów w kryterium 
"Zabezpieczenie skutera wodnego lub łodzi motorowej". 

 
18.8. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów, wybrana zostanie oferta z najniższą 

ceną.  
 

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
19.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

20.1. Zamawiający zawiera  umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy Pzp,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni  - jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 20.1. w przypadku trybu przetargu nieograniczonego 
gdy złożono tylko jedną ofertę oraz gdy upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie 
jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 
odwoławcze.  
 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

21.2. Szczegóły wnoszenia środka odwoławczego określa dział VI ustawy Pzp.  
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22. Istotne dla stron postanowienia umowne 
 
22.1 Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia 

istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 
1) wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany 

stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, 
2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużających się procedur 

związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej  
w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 

3) zmiany terminu realizacji zamówienia w innych uzasadnionych przypadkach. 
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu usługi poprzez dodatkowe miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przez okres 30 dni, tym samym zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy. Wynagrodzenie wyliczone będzie proporcjonalnie do 
wynagrodzenia za zamówienie podstawowe.  

22.2 Ogólne warunki umowy zostały określone w poniższym projekcie umowy: 
 

Umowa nr ……. 

/PROJEKT/ 

zawarta w dniu …………………………….w Postominie pomiędzy Centrum Kultury i Sportu  
w Postominie reprezentowanym przez Marka  Leśniewskiego – Dyrektora Centrum Kultury  
i Sportu w Postominie przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Centrum Kultury i Sportu  
w Postominie – Moniki Lackiej, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
 

 

a  

 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”, 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec 
Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych  w okresie sezonu 
kąpieliskowego w latach 2018 - 2020”została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód 

„Plaża Centralna”, Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek”, Jarosławiec Zachód „Plaża 
Rusinowo” oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie 
plaż strzeżonych na obszarze morskim w Jarosławcu w okresie sezonów  kąpieliskowych  
w latach 2018 – 2020.   
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2. W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 
1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk w myśl obowiązujących przepisów;  
2) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; 
3) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami 

odnoszącymi się do kąpielisk, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby 
ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego 
(Dz. U. 2012 poz. 108);  

4) zapewnić jednolite stroje dla osób świadczących usługi, 
5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie m.in. 

trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym 
co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody; 

6) zorganizować punkt medyczny na terenie kąpieliska oraz zatrudnić personel do obsługi 
punktu  medycznego z kwalifikacjami ratownika medycznego; 

7) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny 
sprzęt ratunkowy i medyczny (leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany  
i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze; 

8) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego 
stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki; 

9) wyraźnie oznaczyć granice miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których 
oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 286); 

10) umieścić w ogólnie dostępnym miejscu regulaminy (informacje) dotyczące zasad 
korzystania z kąpielisk oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami 
alarmowymi  

11) Wydzielić 2 sektory kolonijno-obozowe do kąpieli grup zorganizowanych, zgodnie  
z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk oraz zabezpieczyć odpowiednią 
liczbę ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych sektorów 
kolonijno-obozowych. 
I sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m  - Kąpielisko:  Jarosławiec Zachód „Plaża 
Centralna”  
II sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m – Kąpielisko: Jarosławiec Zachód „Plaża 
Mikołajek” 

12) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości 
fali i siły wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego, 

13) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych; 
14) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których 

kąpiel jest niebezpieczna; 
15) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli  

z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 
16) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 
17) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania  

z wyznaczonego obszaru wodnego; 
18) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej 

stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania; 
19) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 
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20) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji 
umowy, 

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; 

22) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
23) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, 

dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk 
ratowniczych, których kserokopię po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu,  

24) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem ratowniczym 
z uwzględnieniem wyposażenia oferowanego przez Zamawiającego do oddania nieodpłatnie  
w użyczenie, według wykazu sprzętu ratowniczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy:  

a) ratownicza łódź motorowa - jedna na każde 400 m linii brzegowej; 
b) ratownicza łódź wiosłowa - jedna na każde 100 m linii brzegowej; 
c) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze – jedna 

sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody; 
d) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające – 

dwie sztuki; 
e) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym 

jedna na każde 100 m linii brzegowej; 
f) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym; 
g) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości 

wiatru oraz wysokości fali; 
h) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej 

sztuce na każdym stanowisku ratowniczym; 
i) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi; 
j) rzutki ratunkowe - po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego; 
k) lornetki - jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym; 
l) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) - po jednym komplecie dla każdego 

ratownika wodnego; 
m) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych - jedno na każde 100 

m linii brzegowej; 
n) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym; 
o) leki i artykuły sanitarne. 

 

3. W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany będzie do:  
1) przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 
poz. 1240) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. nr 1566), 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i 
uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358) oraz przepisami 
wykonawczymi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje   

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, 
kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, 
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b) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: 

  oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, 

  objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym 
miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, 

c) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach   
mogących powodować  utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, 

d) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy 
wypadkowi lub  są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

4. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do przedłożenia 
wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych 
uprawnieniach. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień.    

5. Usługi o których mowa w pkt 2 i pkt 3 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym: 
1) postanowienia Kodeksu Cywilnego, 
2) ustawa z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. nr 1566), 
3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240 ze zm.), 
4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., nr 81, poz. 889 ze 

zm.) 
5)  ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127, poz. 857 ze zm.), 
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się 
i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358 ze zm.),  

7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego  (Dz. U. 2012r. poz. 108), 

8) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r., 
nr 261 ze zm.) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów 
wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 
oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 

9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu 
oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu 
oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012r. poz.286 ze zm.), 

10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2002r. (Dz. U.  
z 2002r., nr 193, poz. 1624 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków  
i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania 
przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju  i wysokości świadczeń przysługujących 
ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. 

6. Miejsce realizacji zamówienia: 
1. Kąpielisko morskie:  Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna”  – usytułowane na 254,3 km 

wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 300 m,  
2. Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek” – usytułowane na 256,6 km 

wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 100 m, 
3. Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” – usytułowane na 257,4 km 

wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 200 m. 
7. 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 
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najmniej jednej osoby wykonującej czynności polegające na wykonywaniu usług 
ratownictwa wodnego. Osoba ta powinna wykonywać czynności zawarte w SIWZ. 

8. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na 
podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonującej czynności, o których mowa w § 
1 ust. 7. 

9. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osoby 
zatrudnionej na umowę o pracę wykonującej wskazane czynności,  wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia 
nowej osoby. 

10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie § 1 ust. 7 czynności.  

11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać 
przedłożenia przez wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w § 1 ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia. 
 

§ 2 
Termin wykonania 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy –. od dnia podpisania umowy do dnia  30 sierpnia 
2020 r., w okresach sezonów kąpielowych tj. w poszczególnych latach:  
g) 25.06.2018 r. – 26.08.2018 r. 
h) 24.06.2019 r. – 29.08.2019 r.  
i) 25.06.2020 r. – 30.08.2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług ratowniczych w terminach 
wskazanych w okresie sezonów kapieliskowych w latach 2018 - 2020 r.  

3. Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy polegające na przekroczeniu o co najmniej 3 
dni terminu rozpoczęcia świadczenia usług ratowniczych stanowi podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o opóźnieniu. 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający, na podstawie niniejszej umowy zapewni sprzątanie przy wieżach na 
kąpielisku strzeżonym. 

2. Zamawiający udostępni odpłatnie (w kwocie 10,00 zł brutto osobodoba) miejsca noclegowe 
na terenie na terenie Ośrodka Przywodnego w Jarosławcu przy ul. Spacerowej. Przekazanie 
i przejęcie  miejsc noclegowych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.  

3. Zamawiający przekaże nieodpłatnie odrębną umową użyczenia do dyspozycji Wykonawcy 
na czas trwania zamówienia: 
1) dwa kontenery blaszane (szary i niebieski), 
2) jeden magazyn kontenerowy o wym. 2,5 m x 5 m (duży), 
3) jedną łódź motorową "Surf Rescue", 
4) jeden skuter ratowniczy, 
5) skrzynię na podręczny sprzęt ratowniczy, 
6) inny drobny sprzęt ratowniczy według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 
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4. Za szkody wyrządzone w mieniu przekazanym nieodpłatnie, o których mowa w pkt 3 §3 
umowy Wykonawca zapłaci kary w wysokości uzgodnionej z Zamawiającym. 

5. Za szkody wyrządzone w mieniu przekazanym na cele socjalno-bytowe (miejsca noclegowe)  
Wykonawca zapłaci kary w wysokości uzgodnionej z Zamawiającym. 
 

§ 4 
Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Za świadczenie usług ratowniczych Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę zgodną z ofertą 
Wykonawcy złożoną na etapie postępowania przetargowego w wysokości ogółem: 
brutto...............................................................zł,  
słownie: ....................................................zł w tym:  

a) w roku 2018 kwotę: ………….zł brutto (słownie: ……………………..)  
b) w roku 2019 kwotę: ………….zł brutto (słownie: ……………………..) 
c) w roku 2020 kwotę: ………….zł brutto (słownie: ……………………..) 

 
2.  Zapłata za przedmiot umowy następować będzie każdego roku zgodnie z cenami 

zaproponowanymi w formularzu ofertowym stanowiącym integralną część umowy tj.  
w latach 2018, 2019, 2020 obowiązywania niniejszej umowy w następujących ratach:  
1) I rata w wysokości 20% ceny  w terminie do dnia 1 lipca danego roku, 
2) II rata w wysokości 30% ceny w terminie do dnia 31 lipca danego roku, 
3) III rata w wysokości 30% ceny w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, 
4) IV rata w wysokości 20% ceny w terminie do dnia 5 września danego roku, 

3. Płatność za przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych 
wystawianych przez Wykonawcę na kolejne raty w wysokościach i terminach ustalonych  
w ust.2. 

4. Faktury muszą być wystawione i doręczone Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed 
upływem terminów, o których mowa w ust.2. 

5. W przypadku błędnie lub z opóźnieniem wystawionej faktury Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy za świadczenie usług ratowniczych w terminie 7 dni od dnia wpływu 
prawidłowej faktury do Zamawiającego. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………. 
 

§5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  
i wysokościach: 
1) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania usługi, objętej niniejszą umową, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia 
 
łącznego brutto za przedmiot umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) każdorazowo za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej 
umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia łącznego brutto; 

3) za szkody, zniszczenie, uszkodzenie, braki w mieniu przekazanym na cele socjalno-
bytowe w wysokości  uzgodnionej z Zamawiającym; 

4) w przypadku każdego naruszenia obowiązku, o którym mowa w §1 ust.7-11 w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia łącznego brutto. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% 
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
umówione kary umowne. 

5.    Zamawiający może potrącić należne kary umowne  z wynagrodzenia wykonawcy. 
  

§ 6 
Postanowienia dodatkowe 

1. Zamawiający w każdym czasie jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli realizacji 
umowy z udziałem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zaś w przypadku 
utrudnień w uzgodnieniu wspólnego terminu do przeprowadzenia kontroli, Zamawiający 
uprawniony jest do jej samodzielnego przeprowadzenia. Wykonawca o przeprowadzanej 
kontroli zostanie poinformowany telefonicznie, nie później niż 12 h przed jej rozpoczęciem. 
Kontrola będzie wykonywana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do jej 
realizacji. Z wykonanej kontroli sporządza się protokół, który przedkładany jest 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych, winien ustosunkować się do otrzymanego 
protokołu. Brak odpowiedzi skutkować będzie bezwarunkowym uznaniem treści protokołu. 

3. Ustalenia zawarte w protokołach będą podstawą do naliczania kar umownych zgodnie z § 5 
niniejszej umowy. 

4. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego, iż wykonawca nie przystąpił do 
wykonywania umowy lub tez wykonuje ją w sposób nienależyty, Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Za nienależyte wykonywanie umowy 
będzie uznawane w szczególności naruszenie postanowień § 1-3 umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 
działanie lub zaniechanie, a w szczególności za kulturę obsługi kąpiących. 

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą zarówno wobec 
Zamawiającego i względem osób trzecich za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w 
związku z realizacją przedmiotu umowy. 

7. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty pomiędzy stronami w zakresie realizacji umowy są: 
reprezentujący Zamawiającego: …………………….., numer kontaktowy:……………., 
reprezentujący Wykonawcę: ………………………… numer kontaktowy: ………………………….. 

 
§ 7 

Zmiany treści umowy 
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia 

istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 
1) wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany 

stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, 
2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużających się procedur 

związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej  
w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 

3) zmiany terminu realizacji zamówienia w innych uzasadnionych przypadkach. 
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu usługi poprzez dodatkowe miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przez okres 30 dni, tym samym zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy. Wynagrodzenie wyliczone będzie proporcjonalnie do 
wynagrodzenia za zamówienie podstawowe.  
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§ 8 

Postanowienia końcowe 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, 

w tym w szczególności: 
 

1) Kodeks Cywilny, 
2) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208 poz. 1240), 
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108), 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. U.  
z 2012r., nr 261) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych 
obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne  
i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie 
sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków 
zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 poz.286), 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przed sądem właściwym 
dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty: 
a) oferta  przetargowa Wykonawcy, 
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, wyjaśnienia  

i zmiany SIWZ. 
4. Załącznikiem do umowy jest „Wykaz drobnego sprzętu ratowniczego planowanego do 

przekazania nieodpłatnie w użyczenie dla Wykonawcy prowadzącego kąpieliska  
w Jarosławcu”. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
 

 
      ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
 
 
…………………………….       …………………………… 
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Załącznik nr 1 do umowy nr   

…………..…….…...………………….. 

 
Wykaz drobnego sprzętu ratowniczego planowanego do przekazania nieodpłatnie w użyczenie  
dla Wykonawcy prowadzącego kąpieliska w Jarosławcu (§ 3 ust. 3 pkt. 6 umowy)  
 
 
l.p. Wyszczególnienie Ilość 
 

1. Boje SP - 19 szt. 
2. Bojka czerwona różne  – 22 szt., 
3. Bojka żółte różne - 15 szt., 
4. Bosaki  - 3 szt., 
5. Butla z tlenem - 4 szt., 
6. Defibrylator  - 2 szt., 
7. Deska ratownicza ze stabilizatorem - 1 szt., 
8. Deski żółte ortopedyczne - 4 szt., 
9. Flagi czerwono-żółte - 6 szt., 

10. Gumolit do punktu medycznego - 1 szt., 
11. Gniazdka na dulki i dulki  - 10 zestawów 
12. Kamizelka asekuracyjna na skuter - 2 szt., 
13. Koło ratunkowe - 10 szt., 
14. Kompresor z zestawem – 1 szt., 
15. Kotwica do łodzi - 2 szt., 
16. Lampa halogenowa – 1 szt., 
17. Leżanka lekarska – 1 szt., 
18. Lina z kołowrotkiem - 4 szt., 
19. Lornetka  - 4 szt., 
20. Łodzie BL – 6szt., 
21. Maszty - 3szt., 
22. Okulary ochronne gogle - 2 szt., 
23. Pas ratowniczy Węgorz – 4 szt., 
24. Platforma ratownicza do skutera Yamaha - 1 szt., 
25. Płetwy granatowe- 1 para, 
26. Pompka do paliwa szara  - 1 szt., 
27. Prostownik – 1 szt., 
28. Przyczepka marki VIOLA – 1 szt.  
29. Rękawice - 1 para, 
30. Rzutki  - 12 szt., 
31. Rzutki KSP 925x6) - 5szt., 
32. Słupek do mocowania łodzi - 1 szt., 
33. Szafka na lekarstwa – 1 szt. , 
34. Torba R1 - 1 szt., 
35. Wąż do podłączenia wody do punktu medycznego - 1 szt., 
36. Węże do płukania sprzętu - 2 szt., 
37. Wieże ratownicze  - 6 szt., 
38. Wiosła bez przeciwwagi - 2 szt., 
39. Wiosła plastikowe - 4 szt., 
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40. Wiosła z przeciwwagą - 10 szt., 
41. Wiosła do kajaka-pagaj - 2 szt., 
42. Zbiornik do paliwa do łodzi z pompką 25 lit. - 1 szt., 
43. Zbiornik na paliwo małe 5 i 10 litrowe - 2 szt., 
44. Zbiornik na paliwo 1000 l, 
45. Zestaw ABC - 9 kpl., 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA 

 

…………….……………………                                           ……………………………. 
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23. Dodatkowe informacje 
23.1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 
23.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
23.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
23.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
23.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 

 

W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) oraz przepisy 
wykonawcze.       

 

       

         ZATWIERDZAM 

 

 

        ……………..…………….…….….
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

…………….…………………………..……. 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

F O R M U L A R Z  O F E R T Y  
1. Nazwa  i adres Zamawiającego:  
Centrum Kultury i Sportu w Postominie  
Postomino 97,  
76 – 113  Postomino 
Tel. 59 810 93 73  
Fax 59 810 93 73 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Nr faxu …………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………….. 

Nr telefonu Wykonawcy: ........................................... 

Nr faxu Wykonawcy: ……………………………………..…….… 

REGON ……………………………………………………..…….……… 

NIP ……………………………………………………………..………….. 

Nr konta bankowego ………………………………………………………………………….…………………….. 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 20 kwietnia 2018 r.  
na: „Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec 
Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych  w okresie sezonu 
kąpieliskowego w latach 2018 - 2020." publikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na 
stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Centrum Kultury i Sportu w Postominie. 
 

OFERUJEMY: 
1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za: 

 
cenę brutto ……………………...……zł, słownie: …………………………………………………………………………… 

w tym podatek VAT ............... %, 

w tym:  

a) za rok 2018 kwota: ………….zł brutto (słownie: ……………………..)  
b) za rok 2019 kwota: ………….zł brutto (słownie: ……………………..) 
c) za rok 2020 kwota: ………….zł brutto (słownie: ……………………..) 
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2) Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej 
ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim*: 

 

na 6 stanowiskach 
 

  na 7-8 stanowiskach  
 

  na 9-10 stanowiskach  
 

  więcej niż 10 stanowiskach  
*należy zaznaczyć jedną z powyższych możliwości 
 

l.p. miejsce 
prowadzenia 
działalności  

ilość 
stanowisk 

ratowniczych 

nazwa i adres podmiotu, na rzecz 
którego usługa została wykonana 

data zakończenia 
realizacji usługi 

1 

    

 

4)zabezpieczenie dodatkowego skutera wodnego lub łodzi motorowej: 

TAK 

 

NIE  

 należy zaznaczyć jedną z powyższych możliwości 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej  zastrzeżeń  
oraz zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje potrzebne do przygotowania oferty, 

2) w cenie wskazanej w niniejszej  ofercie  zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 
4) wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT) 
W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub 
usług bez kwoty podatku: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez zamawiającego do oceny oferty Wykonawcy 
podatku od towarów i usług.  

5) wnieśliśmy wadium w wysokości …………………………..……. w formie ………………………..............………….…… 
Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy nr 
…………………………………………………………….…………….. 

6) osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………...…..….., 

7) przedmiot zamówienia wykonamy sami / część zamówienia powierzymy podwykonawcom. 
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l.p. Część zamówienia 
(opis czynności zlecanych podwykonawcy) 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

  
 

 

  
 

 

 
8) oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte  
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i w związku z tym, nie mogą być one udostępnione: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

9) Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:  
...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 …….….………….……….………………..…………………………………….………… 
 (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
       

……………..…………………  
(miejscowość, data) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i prowadzenie 
kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec 
Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się  
w obrębie plaż strzeżonych  w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 – 2020”, oświadczam, co 
następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 6.2. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………………………………...…………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 
   

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt 6.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………….……………………..…………….…………………………………,  

w następującym zakresie:………………………………………………………………………………………………………….....................                        

…………………………………………………………………………………….(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………………………………...………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………………………………...………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie 
kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec 
Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się  
w obrębie plaż strzeżonych  w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 – 2020”, oświadczam, co 
następuje: 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp.  

 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………………………………...………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………………………………...……………………………………..………………………… 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, REGON) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………………………………...………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………………………………...………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr  4 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL,  REGON) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ1 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i prowadzenie 
kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec 
Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się  
w obrębie plaż strzeżonych  w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 – 2020”, oświadczam, że 
należę/nie należę1 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) razem z innym(-mi) 
wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

 
 

……………………………………………………………...………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

 
 
 

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty (wypełnić 
jeżeli dotyczy): 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
 
 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 

……………………………………………………………...………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

1 Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego  na stronie 
internetowej informacji  z otwarcia ofert 

2 Niepotrzebne skreślić.  
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               Załącznik nr  5 do SIWZ 

…………..….………………………………. 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

WYKAZ USŁUG- POTWIERDZENIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ  
1. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.2.SIWZ.   
2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jedną usługę w zakresie organizacji i prowadzenia kąpielisk i/lub miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli na obszarze morskim i zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających  i kąpiących się na długości brzegu co najmniej 600 
mb (można łączyć odcinki)  i wartości minimum 230.000 zł brutto za jeden rok z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

                    
  
 
      
 
…………………………….……………………..……… 

miejscowość, data) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
        (podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

l.p. rodzaj/zakres usług  
długość brzegu  

w mb  
Wartość usługi 

brutto za jeden rok 
Data zakończenia  
realizacji usługi 

nazwa i adres odbiorcy, dla którego 
wykonano usługi 

1 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 
 

…………….…………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ NARZĘDZI - POTWIERDZENIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB 

ZAWODOWEJ 

1. Wykaz ten powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
pkt 6.2.3.SIWZ.  

2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponowanie potencjałem 
technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: samochodem terenowym lub 
quadem zapewniającym transport między kąpieliskiem Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna”, 
Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek”  i  Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo”.  

3. W kolumnie dotyczącej podstaw dysponowania należy wskazać podstawę dysponowania 
wskazanymi pojazdami np.: własność, leasing, umowa z przedmiotem trzecim, oddaniu do 
dyspozycji.  

4. Jeżeli wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, wówczas zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   ……………………………………….…………………………… 

        (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
………………………………… 

        (miejscowość, data) 

 

l.p. nazwa sprzętu  podstawa dysponowania 

1  
 
 

 

2   


