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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 
 

adres poczty elektronicznej przy użyciu której będzie prowadzona komunikacja między zamawiającym  
a wykonawcą: e.blaszczyk@postomino.pl  
 
skrytka e-puap zamawiającego: /CKiSPostomino/SkrytkaESP 
 
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.postomino.pl/ckis/  

 

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
http://bip.postomino.pl/ckis/ 
 
Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 
 
miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja czy zamawiający przewiduje wybór 
najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.) w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 
zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez prowadzenia negocjacji.  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
3.1. 1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie 
sezonu kąpieliskowego w roku 2022. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 
dnia  28 sierpnia 2022 r., przy czym sezon kąpielowy trwa od 25.06.2022 do 28.08.2021 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; 
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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) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły 
wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego, 

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

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

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

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

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

21) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
22) 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 wyposażyć kąpielisko zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne  z 
uwzględnieniem możliwości nieodpłatnego oddania do dyspozycji  wyposażenia  Zamawiającego 
zgodnie z wykazem stanowiącego załącznik nr 1 do umowy; 

3.4. Zaleca się, aby wykonawca przez złożeniem oferty zapoznał się ze stanem technicznym oddanego 
do dyspozycji  sprzętu. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stanowiska ratownicze i bazę ratowniczą w środki 
dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej takie jak maseczki jednorazowe, rękawice lateksowe 
itp. umożliwiające dostęp do nich ratownikom, w związku z pandemią COVID-19; 

3.6. Informować osoby korzystające z kąpieliska o konieczności zachowania dystansu społecznego oraz 
przepisach dotyczących zachowań w związku z pandemią COVID-19 za pomocą dostępnych 
środków komunikacji, w szczególności przez megafony; 

3.7. 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.  2020 r. poz. 350 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2020r. poz.  310). 

2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
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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, 

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. 

3.8. 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. 

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

3.10. 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 2020r. poz. 310); 
3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. 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) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 

882 z późn. 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 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 
oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu, znaków 
informacyjnych i flag (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.);  

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

10) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.).  

 
3.11. Miejsce realizacji zamówienia: 

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

2) Kąpielisko morskie: Jarosławiec  „Plaża Dubaj I” – usytuowane na 255,2 km wybrzeża, szerokość 
basenu kąpieliskowego 100 m 

3) Kąpielisko morskie: Jarosławiec „Plaża Dubaj II” – usytuowane na 255,4 km wybrzeża, szerokość 
basenu kąpieliskowego 80 m 

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

5) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” – usytuowane na 257,4 km wybrzeża, 
szerokość basenu kąpielowego 200 m. 
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3.12. Zamawiający udostępnia miejsca noclegowe na terenie Ośrodka Wczasowego "Przywodny" w 

Jarosławcu przy ul. Spacerowej. Koszt udostępnienia miejsca noclegowego wynosi 12,00 zł netto 
(osobodoba).  
 

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

4. Termin wykonania zamówienia 
4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia  28 sierpnia 2022 r., 
przy czym sezon kąpielowy trwa od 25.06.2022 r. do 28.08.2022 r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu  
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  
5.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki 

dotyczące:  
5.2.1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zgodę 
Ministra właściwego do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa osób pływających, 
kąpiących się i uprawiających sporty wodne, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2020 r. poz. 350 z późń. 
zm.); 

5.2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 
1) W zakresie doświadczenia wykaże że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert lub wykonuje nadal, co najmniej jedną usługę ratownictwa wodnego 
tj. wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się  
i uprawiających sporty wodne na brzegu morskim o długości co najmniej 800 mb (można 
łączyć odcinki)  i wartości minimum 350.000 zł brutto za jeden rok; 

2) wykaże dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego 
zamówienia, tj.: samochodem terenowym lub quadem zapewniającym transport między 
kąpieliskami Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna”, Jarosławiec „Plaża Dubaj I”, 
Jarosławiec „Plaża Dubaj II”, Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek” i Jarosławiec Zachód 
„Plaża Rusinowo”. 

5.3.  Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza się łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców. 

5.4.  Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę 
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia.  

 

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 
6.1. Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym w art. 189a Kodeksu karnego,  
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c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 
299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego 
lub przestępstwo skarbowe, 

h)   o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.  

2) Jeżeli  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1.;  

3) wobec którego  wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.2. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.   

6.3. Zamawiający może wkluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
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7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w 
postępowaniu – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ  

7.1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych 
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2.  
 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (np. 
członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).  
 
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby.  
 
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu 
udostępniającego zasoby. 
 

7.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3.  

 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy  
z wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej) w zakresie  
w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
 
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby. 
 
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się  o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu 
udostępniającego zasoby. 

 

7.3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 5 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy zgodnie z załącznikiem nr 4.  

 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. 

 
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu 
udostępniającego zasoby. 

 

7.4. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
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zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z załącznikiem 
nr 5. 

 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  
 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, 
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  
2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,  
3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  
 

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:  
− w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego 
zasoby,  
− w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,  
− cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej 
poświadczonego przez wykonawcę lub wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub 
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,  
− cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej 
poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 
 

7.5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, 
spółki cywilne) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 6 należy 
złożyć w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.  

 

7.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne.)  

 

7.7. Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę te składa 
pełnomocnik 
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci: 
 − w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy,  
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− w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,  
− cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej 
poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,  
− cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej 
poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby posiadającej uprawnienia notariusza 

 
 
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  

 
8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych:  

 

8.1.1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,  a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te usługi były wykonane zgodnie 

z załącznikiem nr 7.  

 

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym  przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

 

8.1.2. Dowody określające  czy wskazane usługi zostały wykonane  lub są wykonywane 

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

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

świadczeń ciągłych są wykonywane,  a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  

 

Dokument/y należy złożyć  należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym  przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

 

8.1.3. 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 8 do SWZ. 

 

Dokument/y należy złożyć  należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym  przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 
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8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe: 

8.2.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej  złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji.  

 
8.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile wyznawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane 
umożliwiające dostęp do tych środków.  

 

8.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

 
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, 
składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 
wydanych na podstawie art. 70 ustawy. 

 
 

9. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których, zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych  
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

9.1. Informacje ogólne: 

1. Środkami komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami są:  

a) miniPortal, który jest dostępny pod adresem https: //miniportal.uzp.gov.pl/,  

b) ePUAPu dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,  

c) poczta elektroniczna: e.blaszczyk@postomino.pl 

z zastrzeżeniem, że złożenie oferty oraz oświadczeń następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 
posiadać konto na ePUAP.  Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do 
Komunikacji” 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów 
stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Dane postępowania można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając 

wcześniej w opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania w miniPortalu.  

9.2. Sposób złożenia oferty 

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

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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2.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania.  

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl.   

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym pliku i oznaczonym jako „Załącznik stanowiący tajemnica przedsiębiorstwa”.  

5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

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

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

9.3. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami – nie dotyczy składania ofert 

1) Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem:  

a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne składane są przez 

wykonawcę jako załączniki do „Formularza do komunikacji”  

lub 

b) poczty elektronicznej e-mail: e.blaszczyk@postomino.pl.  

2) W korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia BZP lub sygnaturą nadaną przez zamawiającego.  

3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

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

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy. 

9.4. Zalecenia Zamawiającego  

1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg .jpeg ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf.  

3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów:  

a) .zip  
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b) .7Z   

4. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

5. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem w formacie XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym.  

6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym 

może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

7. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisywania plików oferty. 

9.5. Zwracanie się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ:  

1. Zaleca się zadawanie pytań do SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

e.blaszczyk@postomino.pl  

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ nie później niż na 4 

dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 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.  

3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

punkcie powyżej, zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

9.6. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami  

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:  

Marek Leśniewski tel. 59 810 93 73 w zakresie przedmiotu zamówienia  

Elwira Błaszczyk tel. 59 810 93 73  w zakresie procedury zamówień publicznych, e-mail:  

e.blaszczyk@wp.pl  

 
10. Opis sposobu przygotowania oferty 
10.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza „OFERTA” załączniki nr 1 do SWZ. 

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

10.3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi dokumentami 

zamówienia. 

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

 

11. Termin składania i otwarcia ofert 
11.1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.04.2022 do godz. 10:00 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później n iż następnego 

dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. 11.04.2022 o godz. 11:00 Zamawiający  zgodnie  

z ustawą Pzp nie ma obowiązku przeprowadzenia publicznego otwarcia ofert. Zamawiający nie 

przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

11.3. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie następuje niezwłocznie po usunięci awarii.  

mailto:e.blaszczyk@wp.pl


ZP.271.1.2022  

 

Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych  
w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022 

11.4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu składania otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

11.5. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zmawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte, 

2. Cenach lub kosztach zawartych o ofertach.  
11.7. Informację o złożonych ofertach albo unieważnieniu postępowania Zmawiający nie później 

niż w terminie 7 dni od otwarcia ofert, przekaże Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.  
  

12. Termin związania ofertą 
12.1 Wykonawca jest związany ofertą do dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, do 

upływu terminu określonego dnia 10.05.2022 r. 

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

 

13. Wymagania dotyczące wadium 
13.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100. 

13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

13.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) 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 2019 r. 

poz. 310, 836 i 1572). 

13.4. Wadium wnoszone formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  

zamawiającego nr 15 9315 0004 0022 3861 2000 0010. Zaleca się dołączyć do oferty dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu. 

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

13.6. Jeżeli wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenie, o których mowa powyżej, wykonawca 

przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia  w postaci elektronicznej.   

13.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności:  

1) Upływu terminu związania ofertą, 

2) Zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

3) Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin jego 

wniesienia. 

13.8. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 

wadium wykonawcy:  

1) Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) Którego oferta została odrzucona, 
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3) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, 

4) Po unieważnieniu postępowania w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

13.9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz 

z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 

IX ustawy Pzp.  

 
14. Opis sposobu obliczania ceny  
14.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.  
14.2. 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 przedmiotu 
zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty).  

14.3. Cena powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i słownie.  
14.4. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w 

walucie polskiej PLN.  
14.5. Wykonawca, składając ofertę jest zobowiązany poinformować Zamawiającego czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstawania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług.  

 
15. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
15.1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

KRYTERIUM I - Cena  - 60% 

 

KRYTERIUM II - Jakość świadczenia usług - prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku 

na przestrzeni trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim - 

20% 

 

KRYTERIUM III - Jakość świadczenia usług - Zabezpieczenie dodatkowego wyposażenia - skutera 

wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej  wyposażonej w sprzęt ABC i aparat 

tlenowy  oraz drona ratującego życie  – 20 % 

 

15.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena 

łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.  

15.3. 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 z platformą ratowniczą  lub łodzi 

motorowej wyposażonej w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz drona ratującego życie" 

 

 

Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 „Cena”= ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt 

Cena ofertowa badanej oferty 
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15.4. Przyznanie punktów w kryterium – jakość świadczenia usług „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: 

15.4.1. Jeśli wykonawca wykaże prowadzenie działalności ratowniczej na 8 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” 

15.4.2. Jeśli wykonawca wykaże prowadzenie działalności ratowniczej na 9-10 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 

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

 
15.5. Przyznanie punktów w kryterium – jakość świadczenia usług  „Zabezpieczenie dodatkowego 

skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w ABC i aparat 

tlenowy oraz drona ratującego życie"  

15.5.1. Jeśli wykonawca nie zaoferuje zabezpieczenia w postaci dodatkowego skutera wodnego 

z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w ABC i aparat tlenowy, 

wówczas otrzyma 0 punktów w kryterium "Zabezpieczenie skutera wodnego z platformą 

ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w ABC i aparat tlenowy oraz drona 

ratującego życie"  

15.5.2. Jeśli wykonawca zaoferuje zabezpieczenie w postaci dodatkowego skutera wodnego z 

platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w sprzęt ABC i aparat tlenowy, 

wówczas otrzyma 10 punktów w kryterium "Zabezpieczenie skutera wodnego z platformą 

ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w ABC i aparat tlenowy" 

15.5.3. Jeśli wykonawca zaoferuje zabezpieczenie w postaci dodatkowego skutera wodnego z 

platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w sprzęt ABC i aparat tlenowy 

oraz dodatkowo drona ratującego życie tj. posiadającego możliwość przekazywania 

dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym wówczas otrzyma 20 punktów w kryterium 

"Zabezpieczenie skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej 

wyposażonej w ABC i aparat tlenowy oraz drona ratującego życie" 

 

 

15.6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów 

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  

 
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
16.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

17. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 
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17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób reprezentujących wykonawcę przy podpisaniu 

umowy.  

17.2. Zamawiający zawiera  umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 

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. 

17.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa powyżej w przypadku złożenia jednej oferty.  

 
18. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących przez zamawiającego czynności  
18.1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.). 

 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
 
19.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  
19.2 Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a 

postępowanie skargowe w przepisach art. 579 – 590 ustawy Pzp. 
 

20. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba 
części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, 
na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 
zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 
części. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie  

20.1. Ze względów organizacyjnych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

20.2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych. 

 

21. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 
131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po 
odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 

Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych 

do realizacji zamówienia.  

 

22. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 241 ust. 1 pkt 7 i 8, 
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
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23. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań jeżeli 
zmawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

dotyczących przedmiotu zamówienia.  

 

24. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

 

25. Dodatkowe informacje  
25.1 Zmawiający nie przewiduje zawarcia umowy.  

25.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.   

 

26. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Postominie  z siedzibą –  

Postomino 97, 76-113 Postomino, 

 W sprawach z zakresu danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych. Kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz@stola.com  

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w  Jarosławcu  

w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022” 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

 dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym 

uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych,  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 stosowanie do art. 22 RODO w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany,;  

 posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; przy czym w sytuacji, gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników,  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.),  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

 nie przysługuje Pani/Panu:  

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

27. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy 

Ogólne warunki umowy zostały określone w poniższym projekcie umowy: 

Umowa nr .…. 

 

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”, 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu 

kąpieliskowego w roku 2022. 

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, 
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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 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) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru 

oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego, 

12) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych; 

13) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest 

niebezpieczna; 

14) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli  

z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 

15) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 

16) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania  

z wyznaczonego obszaru wodnego; 

17) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności 

ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania; 

18) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 

19) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy; 

20) 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; 

21) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

22) 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. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć kąpielisko zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 

wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i 

ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.) z 

uwzględnieniem możliwości nieodpłatnego oddania do dyspozycji  wyposażenia  Zamawiającego 

zgodnie z wykazem stanowiącego załącznik nr 1 do umowy; 

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

sprzętu. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stanowiska ratownicze i bazę ratowniczą w środki 

dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej takie jak maseczki jednorazowe, rękawice lateksowe 

itp. umożliwiające dostęp do nich ratownikom, w związku z pandemią COVID-19; 

6. Informować osoby korzystające z kąpieliska o konieczności zachowania dystansu społecznego oraz 

przepisach dotyczących zachowań w związku z pandemią COVID-19 za pomocą dostępnych środków 

komunikacji, w szczególności przez megafony; 

7. 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.  2020 r. poz. 350 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2020r. poz.  310). 

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: 

c) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, 

d)  objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo 

wykorzystywanych do kąpieli, 

e) uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych,  poprzez 

przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

f) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach   mogących 

powodować  utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, 

g) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi 

lub  są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

8. 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. 

9. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do dokonania przeglądu 

sprzętu, o którym mowa w pkt 3 §3  w Projekcie umowy. 

10. 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 2020r. poz. 310); 

3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. 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) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. 2020 r. 

poz. 882 z późn. 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 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 

oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu, 

znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.);  
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9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stal ą 

kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z  2012 r. poz. 108); 

10) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 

dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.).  

11. Miejsce realizacji zamówienia: 

6) Kąpielisko morskie:  Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna”  – usytuowane na 254,3 km 

wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 300 m,  

7) Kąpielisko morskie: Jarosławiec  „Plaża Dubaj I” – usytuowane na 255,2 km wybrzeża, szerokość 

basenu kąpieliskowego 100 m 

8) Kąpielisko morskie: Jarosławiec „Plaża Dubaj II” – usytuowane na 255,4 km wybrzeża, szerokość 

basenu kąpieliskowego 80 m 

9) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek” – usytuowane na 256,6 km wybrzeża, 

szerokość basenu kąpielowego 100 m, 

10) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” – usytuowane na 257,4 km wybrzeża, 

szerokość basenu kąpielowego 200 m. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy –. od dnia podpisania umowy do dnia  28 sierpnia 2022 r., 

przy czym sezon kąpielowy trwa od 25.06.2022 do 28.08.2022 r.  

2. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy w całości lub części usług w zakresie danego 

kąpieliska, jeżeli z powodu określonych powszechnymi przepisami lub prawem  miejscowym 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemiologicznego będzie zakazane lub ograniczone korzystanie z plaż lub kąpielisk albo zostaną 

zakazane lub ograniczone usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich lub usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz 2020 r. poz. 374 i 568).  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

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

strzeżonym. 

2. Zamawiający udostępni odpłatnie (w kwocie 12,00 zł netto 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 odpłatnie 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, 

4. Zamawiający oddaje nieodpłatnie do dyspozycji Wykonawcy na czas wykonywania zatrudnienia  

drobny sprzęt ratowniczy według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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5. Za szkody wyrządzone w mieniu przekazanym nieodpłatnie, o których mowa w pkt 3 §3 umowy 

Wykonawca zapłaci kary w wysokości uzgodnionej z Zamawiającym. 

6. Za szkody wyrządzone w mieniu przekazanym na cele socjalno-bytowe (miejsca noclegowe)  

Wykonawca zapłaci kary w wysokości uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

§4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do podania, o ile są 

już znane, nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych  

w wykonanie usługi.  

4. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 

mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 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 podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio.  

 

§5 

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,  

2. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w następujących ratach: 

1) I rata w wysokości 35 % ceny  w terminie do dnia 1 lipca danego roku, 

2) II rata w wysokości 25 % ceny w terminie do dnia 31 lipca danego roku, 

3) III rata w wysokości 25 % ceny w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, 

4) IV rata w wysokości 15 % 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. 
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6. Faktury za przedmiot umowy Wykonawca wystawi na Centrum Kultury i Sportu w Postominie 76-113 

Postomino 97 , NIP: 499-06-06-530. Zapłata nastąpi przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.  

7. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się posługiwać rachunkiem rozliczeniowym o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 

2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.  1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

8. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) Papierowej  

2) Elektronicznej na adres ckis@postomino.pl 

3) Ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, zwana dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowalne lub usługi w partnerstwie publiczno-prawnym. 

9. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru takiej formy dokumentu) winna się 

składać z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz m.in. danych 

zawierających: 

1) Informacje dotyczące płatności, 

2) Wskazanie umowy zamówienia publicznego  

10. Zamawiający informuje, że identyfikatorem Zamawiającego na platformie PEF, który umożliwi złożenie 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 499-06-06-530. 

11. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej  wszystkie elementy, o których mowa w 

ust. 9 , do konta Zamawiającego , w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.  

12. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów 

i usług.  

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 

w ust. 13. 

14. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12 Wykonawca składa pisemny wniosek o 

zmianę niniejszej umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty wynagrodzenia za niewykonaną 

część przedmiotu umowy po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie, faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z zastrzeżeniem, że stawka netto nie 

ulega zmianie, a stawka brutto wg zmienionej stawki VAT.  

 

§6 

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.). 

 
§7 

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; 
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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. 

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 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 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. 
 

§ 8 
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Postanowienia końcowe 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, w tym w 

szczególności Kodeks cywilny, ustawa Pzp oraz ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych.  

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  Wykonawcy, 
b) specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami, wyjaśnienia i zmiany SWZ. 

4. Załącznikiem do umowy jest „Wykaz drobnego sprzętu ratowniczego planowanego do nieodpłatnego 
oddania do dyspozycji 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 nieodpłatnego oddania do dyspozycji  
Wykonawcy prowadzącego kąpieliska w Jarosławcu (§ 3 ust. 3 pkt. 6 umowy)  
 
l.p. Wyszczególnienie Ilość 
 

1. Boje – 29 szt.  
2. Bosaki  - 3 szt., 
3. Defibrylator  - 2 szt., 
4. Deski ortopedyczne - 4 szt., 
5. Gniazdka na dulki i dulki  - 10 zestawów 
6. Kamizelka asekuracyjna na skuter - 2 szt., 
7. Koło ratunkowe - 10 szt., 
8. Kompresor z zestawem – 1 szt., 
9. Leżanka lekarska – 1 szt., 

10. Lina z kołowrotkiem - 2 szt., 
11. Maszty - 4szt., 
12. Pas ratowniczy Węgorz – 1 szt., 
13. Platforma ratownicza do skutera Yamaha - 1 szt., 
14. Płetwy granatowe- 1 para, 
15. Pompka do paliwa szara  - 1 szt., 
16. Prostownik – 1 szt., 
17. Przyczepka marki VIOLA – 1 szt.  
18. Rzutki  - 8 szt., 
19. Rzutki KSP 25x6) – 10 szt., 
20. Szafka na lekarstwa – 1 szt. , 
21. Wąż do podłączenia wody do punktu medycznego - 1 szt., 
22. Węże do płukania sprzętu - 2 szt., 
23. Wieże ratownicze  - 7 szt., 
24. Wiosła bez przeciwwagi - 2 szt., 
25. Wiosła plastikowe - 4 szt., 
26. Wiosła z przeciwwagą - 6 szt., 
27. Wiosła do kajaka-pagaj - 1 szt., 
28. Zbiornik na paliwo mauzer 1000 l, 
29. Zestaw ABC – 5 kpl. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA 

 

…………….……………………                                           ……………………………. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Zamawiający: 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
Postomino 97 
76-113 Postomino  

O F E R T A  
Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Adres skrzynki ePUAP…………………………………………….. 

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

REGON ……………………………………………………..…….……… 

NIP ……………………………………………………………..………….. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać 

pełnomocnika (lidera) …………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu składam niniejszą ofertę na: 

 
Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących 

się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022 
 

ZP.271.1.2022 

 
 
Oferuję: 

 
cena oferty brutto zł ……………………………………………………………………………………………………. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

stawka podatku VAT …………. % 

 

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

*W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT, należy wpisać taką informację i podać 

podstawę prawną  

Jakość świadczenia usług -  prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech 

lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim*:  

 na 8 stanowiskach 

 na 9-10 stanowiskach  

 na więcej niż 10 stanowiskach  

*należy zaznaczyć jedną z powyższych możliwości 
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L.p. 
Miejsce 

prowadzenia 
działalności 

Ilość 
stanowisk 

ratowniczych 

Nazwa i adres podmiotu, na 
rzecz którego usługa została 

wykonana 

Data 
zakończenia 

realizacji usługi 

1.     

 

Celem zapewnienia jakości świadczonej usługi zobowiązujemy się do zabezpieczenia dodatkowego 

wyposażenia: 

 NIE 

 TAK 

Jeśli wybrano TAK należy zaznaczyć rodzaj dodatkowego wyposażenia :  

 Skuter wodny z platformą ratowniczą lub łódź motorową wyposażoną w ABC i aparat tlenowy 

 Skuter wodny z platformą ratowniczą lub łódź motorową wyposażoną w ABC i aparat tlenowy 

oraz dodatkowo dron ratujący życie tj. posiadający możliwość przekazywania dźwięku i obrazu 

w czasie rzeczywistym  

 

 
Oświadczam, że: 
 
1) w celu spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia polegam na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udostępniających te zasoby zgodnie  
z przepisami art. 118 ustawy Pzp (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 
 

□ TAK 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(należy podać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

□ NIE 

     
UWAGA: W przypadku, gdy wykonawca zaznaczy „TAK”, do oferty należy dołączyć zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie  
z załącznikiem nr 5 do SWZ     

 
2) przedmiot zamówienia wykonamy sami/część zamówienia powierzymy podwykonawcom* 

l.p. Część zamówienia 
(opis czynności zlecanych podwykonawcy) 

  

  

 
3) 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 udostępniane*: 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

4) wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie* prowadził do powstania obowiązku podatkowego  
u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego; wartość tego 
towaru lub usług bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z 
wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie: 
........................................................................................................................ 
Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty 
Wykonawcy podatku od towarów i usług. 
 

5) Wykonawca jest (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ mikroprzedsiębiorstwem 

□ małym przedsiębiorstwem 

□ średnim przedsiębiorstwem 

□ jednoosobowa działalność gospodarcza 

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
□ inny rodzaj 

 
6)    zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i zdobyłem konieczne informacje do 

przygotowania oferty, 
 

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

 

8) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   …….….………….……….………………..…………… 
                            podpis elektroniczny   

……………..…………………  
miejscowość, data 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Nazwa i adres wykonawcy/wykonawcy występującego wspólnie/podmiotu udostępniającego zasoby*: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i prowadzenie kąpielisk 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych  
w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022” oświadczam, że: 
 
 
1. nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp 
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………, dnia ………………… r.  
(miejscowość) 

   …………………………………… 
     (podpis elektroniczny) 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uwaga: 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy  
z wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej). 
 
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawca składa także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasób. 
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           Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Nazwa i adres wykonawcy/wykonawcy występującego wspólnie/podmiotu udostępniającego zasoby*: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
NIP ……………………………………………………. 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
 
 
 
 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i prowadzenie 
kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych 
w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022 oświadczam, że: 
 
spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5 SWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………, dnia ………………… r.  
(miejscowość) 

   …………………………………… 
     (podpis elektroniczny) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Uwaga: 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy  
z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawca składa także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasób. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Nazwa i adres wykonawcy/wykonawcy występującego wspólnie/podmiotu udostępniającego zasoby*: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ISTNIENIA PODSTAW  WYKLUCZENIA  
(przekazuje wyłącznie podmiot, co do którego istnieją podstawy wykluczenia) 

 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i prowadzenie 
kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych 
w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022”  oświadczam, że: 
 
 
zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………. (spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 5 ustawy Pzp) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.)  
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 
podjąłem następujące środki lub czynności:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………, dnia ………………… r.  
(miejscowość) 

   …………………………………… 
     (podpis elektroniczny) 
 

 

 

Uwaga: 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy  
z wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej) o ile ma zastosowanie 
 
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawca składa także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasób o ile ma zastosowanie  



ZP.271.1.2022  

 

Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych  
w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: 

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

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY   

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
Na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu 
w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 
Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

(nazwa i adres wykonawcy, któremu podmiot udostępniający oddaje do dyspozycji zasoby) 

 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
 
 
1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby  

 
□ doświadczenia 
 
□ potencjału technicznego  
 
2. Sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

3. Okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby przy wykonywaniu zamówienia 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

4. Zakres realizacji usług, których wskazane zdolności dotyczą (wymagane jest wskazanie w jakim 
zakresie podmiot udostępniający zasoby zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………, dnia ………………… r.  
(miejscowość) 

   …………………………………… 
     (podpis elektroniczny) 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

 

Nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA* 
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 
 

 
 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pn.: „Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu 
w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022” 
 

 
 
 
 

l.p.  Nazwa wykonawcy Zakres usług, które będą realizowane 
przez poszczególnych wykonawców 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

….  
 

 

 
 
 
………………………, dnia ………………… r.  
(miejscowość) 

   …………………………………… 
     (podpis elektroniczny) 
 
 
 
 
 

 

*składają wyłącznie Wykonawcy WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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               Załącznik nr 7  do SWZ 

Nazwa i adres wykonawcy: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

WYKAZ USŁUG  
zgodnie z warunkiem dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej  

w zakresie doświadczenia  określonym w SWZ 
 

                    
  

Uwaga: 
1) Z informacji zamieszczonych w wykazie musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w  SWZ. 
2) Do wykazu należy dołączyć dowody określające  czy wskazane usługi zostały wykonane  lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane,  a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  

 
 
………………………, dnia ………………… r.  
(miejscowość) 
 

           …………………………………… 
               (podpis elektroniczny

l.p. 
Przedmiot usługi,  

miejsce świadczenia 

Długość strzeżonego  
brzegu morskiego  

w mb  

Wartość usługi brutto za 
jeden rok 

Okres realizacji  
(pełne daty od do) 

Podmiot, na rzecz którego 
świadczone były lub są usługi  

(nazwa i adres) 

1 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

 
 

Nazwa i adres wykonawcy: 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 

WYKAZ NARZĘDZI  
zgodnie z warunkiem dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej  

w zakresie potencjału technicznego określonym w SWZ 
 

 
 

 

* należy wskazać podstawę dysponowania wskazanymi pojazdami np.: własność, leasing, umowa z 
przedmiotem trzecim, oddanie do dyspozycji.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………, dnia ………………… r.  
(miejscowość) 

   …………………………………… 
     (podpis elektroniczny) 

 

l.p. nazwa sprzętu  podstawa dysponowania* 

1  
 
 

 


