ZAMAWIAJĄCY
Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów - Zespół Szkół Mechanicznych w
Radziejowie im. Józefa Piłsudskiego
ul. Kościuszki 58; 88-200 Radziejów
e-mail: plywalniaplusk@radziejow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie Krytej Pływalni
przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie
w okresie od 01.02.2019 do 31.12.2019 r.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

ZATWIERDZAM:

Styczeń 2019
Opracowanie: Arkadiusz Jąkalski

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów - Zespół Szkół Mechanicznych w
Radziejowie im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kościuszki 58; 88-200 Radziejów
e-mail: plywalniaplusk@radziejow.pl
strona internetowa:bip@radziejow.pl
Dane do faktury:
Powiat Radziejowski
ul. Kościuszki 17
88-200 Radziejów
NIP 889-14-91-327
Odbiorca:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie
ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art. 39 w związku z art.10 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest – Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Krytej
Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przez ratowników wodnych
w obiekcie o następującej charakterystyce:
a) basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m2 tj. 312,5 m2 z sześcioma torami dla zawodników
(basen wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom),
b) basen rekreacyjny dla dzieci o łącznej pow. 87 m2 ze zjeżdżalnia rurową,
c) 2 wanny SPA,
d) brodzik dla najmłodszych dzieci 17 m2 ze zjeżdżalnią typu "słonik",
e) sauna fińska.
Szacunkowa ilość godzin w ciagu roku: łącznie 8580, przy obsadzie 2 ratowników na
zmianie, przy czym dane te są danymi szacunkowymi, które maja posłużyć Wykonawcy do
kalkulacji oferty cenowej i mogą ulec zmianie, tj. zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu.
Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku czego nie będą
podstawą roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług. Powyższa ilość jest wartością
maksymalną, nieuwzględniającą pomniejszeń wynikających z przerw technologicznych i
potrzeb Zamawiającego.
Usługi w zakresie ratownictwa wodnego muszą być świadczone z uwzględnieniem podanych
niżej warunków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
 ustawą z dnia 18.08.2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1482),
 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. z 2012 r. poz. 108),
 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i
pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i
artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261),
 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie
sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków
zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012, poz. 286).

3.2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
75.25.20.00-7 - służby ratownicze oraz 71.31.72.000-5 usługi w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa.
3.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawia się następująco:
a) Sprawdzanie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie otwarcia pływalni stanu
technicznego urządzeń rekreacyjnych oraz zjeżdżalni i sauny, a w przypadku zauważonych
nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub
pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy.
b) Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem „Ratownik”.
c) Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących
wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na basenie.
d) Stałe usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących
się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w
trakcie wykonywania ochrony ratowniczej.
e) Stała obserwacja lustra wody, strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania
pomocy.
f) Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia.
g) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku
z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia
ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego.
h) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy.
i) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów.
j) Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze
zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych.
k) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w
przypadku ich łamania.
l) Instruowanie klientów oraz nadzór nad poprawnym, zgodnym z przeznaczeniem oraz
regulaminem korzystaniem z urządzeń rekreacyjnych tj. sauna, wanny Spa.
ł) Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji wodnych
w zależności od zapotrzebowania klientów.
m) Nadzór nad właściwym, stosownym do pory dnia, warunków i zajętości basenu
oświetleniem pomieszczenia pływalni.
n) Bieżąca kontrola nad zajętością torów w przypadku korzystania z basenu przez grupy
zorganizowane, szkółki pływackie ect., zgłaszanie spostrzeżeń i przekazywanie informacji
z tym związanych pracownikom recepcji basenowej.
o) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po
godzinach otwarcia basenu.
p) Bieżąca kontrola osób przebywających w saunie oraz sprawdzanie sauny przed
zamknięciem pływalni.
r) Reagowanie na wszystkie przypadki, w których istnieje podejrzenie, iż osoba przebywająca
na basenie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W
sytuacji agresywności osoby będącej w stanie nietrzeźwym natychmiastowe zgłaszanie
tego faktu konserwatorowi, z jednoczesnym odnotowaniem zaistniałego zdarzenia w
dzienniku pracy.
s) Dbanie o dobre imię Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie
oraz Wykonawcy.
t) Każdorazowe zgłaszanie faktu przybycia oraz gotowości do pracy pracownikom recepcji
basenowej.
u) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z
Regulaminem Pływalni, Regulaminami i instrukcjami wszystkich urządzeń
zainstalowanych na basenie, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją
Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem
01.02.2019 r.
4.2. Zakończenie realizacji zamówienia: 31.12.2019 r.
4.3. Zamówienie jest realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 21.00.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA
OCENY SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. Nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
5.2. Spełniają warunki, dotyczące:
a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada stosowne dokumenty uprawniające do prowadzenia
określonego rodzaju działalności, tj. kopię zgody ministra właściwego spraw wewnętrznych
do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym. Zamawiający dokona spełnienia
warunku poprzez weryfikację złożonych dokumentów.
b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższa niż
500.000 tysięcy złotych.
c. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedstawi oświadczenie o wykonaniu w okresie 3 ostatnich lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres wykonywania
usług jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług ratownictwa wodnego w
rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych oraz dołączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług
wystawione przez podmioty na rzecz których były wykonywane.
Wykonawcy, którzy nie spełnia powyższych warunków podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
Ocena spełniania warunków wskazanych powyżej oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków będzie polegała na ocenie spełnia / nie spełnia. Postawą oceny
będą dokumenty, o których mowa w pkt. VI – informacja o oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w
postępowaniu. Zamawiający na podstawie art. 24 ustawy Pzp wykluczy z postępowania
Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.
VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INFORMACJE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
6.1. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
6.1. Oświadczenia:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
b) Kopia zgody ministra właściwego spraw wewnętrznych do wykonywania ratownictwa
wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarze wodnym,
c) Aktualne zaświadczenie lekarskie osób będących w dyspozycji Wykonawcy,
poświadczające zdolność do pełnienia funkcji ratownika,
d) Wykaz wykonanych usług ratownictwa wodnego w okresie 3 ostatnich lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres wykonywania
usług jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług ratownictwa wodnego w
rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na

obszarach wodnych oraz dołączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług
wystawione przez podmioty na rzecz których były wykonywane,
e) Listę osób będących w dyspozycji Wykonawcy z wykazem posiadanych uprawnień oraz
posiadanym doświadczeniem zawodowym ratowników,
f) Polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności,
g) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCĄ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz.
z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu pod numerem:
(54) 285 36 25 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na e-mail: e-mail:
plywalniaplusk@radziejow.pl
7.3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone z zachowaniem
terminu, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.4. Wyjaśnienia i uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany
doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub
uzupełnień.
7.5. Osoby upoważnione do kontaktów:
Arkadiusz Jąkalski - sprawy dot. procedury przetargowej i sprawy merytoryczne,
kontakt: e-mail: arekjakalski@wp.pl
VIII OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
8.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
8.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
8.5.Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.
8.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.
8.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

8.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁANIA OFERT ORAZ OPIS TERMINU
SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.2. Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert w postaci elektronicznej i faxem.
10.3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/
Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej
notarialnie kopii.
10.4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Pozostałe
dokumenty, inne niż
oświadczenia o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
10.6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej
niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.8. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
10.9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
10.10. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego
poświadczone.
10.11. W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w
walucie innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie
(PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia
ogłoszenia niniejszego postępowania.
10.12. Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami
dołączonymi do niniejszej specyfikacji.
10.13. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie,
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany poniżej w pkt 10.14 opatrzonej
danymi Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na:
Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie Krytej Pływalni przy Zespole Szkół
Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie w okresie od 01.02.2019 do
31.12.2019 r.

10.14. Ofertę należy złożyć w adres:
Sekretariat Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie
ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
nie później niż do godz. 1000 dnia 21 stycznia 2019 roku.
10.15. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 10.14,
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
10.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w ust. 10.14.
10.17. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 10.13, a koperta będzie
dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
10.18. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców,
którzy zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 10.14 o godz. 12.00 w gabinecie
Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58.
10.19. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.20. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy
Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły określone w art. 86 ust. 4 ustawy .
Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa
Wykonawcy.
10.21. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cen zawartych w ofertach,
4) terminach wykonania zamówienia i warunkach płatności.
10.22. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
10.23. Na ofertę składają się:
1) wypełniony formularz oferty (wzór - załącznik nr 1),
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór – załącznik
nr 2),
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr
3).
10.24. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym
oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
XI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I OCENY OFERTY
11.1. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin
terenu i jego otoczenia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka,
trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcje realizacji
zamówienia. Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia
przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

11.2. Cena ofertowa oferty powinna obejmować stawkę za 1 godzinę wykonywanej usługi.
11.3. Cena ofertowa powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy.
11.4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego
podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(zł/gr).
11.5. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60%,
2) Zatrudnienie (kryterium wpływu sposobu wykonania zamówienia na rynku
pracy w miejscu wykonania zamówienia) – 30 %,
3) Doświadczenie zawodowe ratownika – 10 %
11.6 Sposób oceny ofert:
1) Cena (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 60, oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według
wzoru:
C = (cena najtańszej : cena badanej) x 60
2) Zatrudnienie (Z) – maksymalną ilość punktów = 30, otrzyma oferta z najwyższym
procentowym udziałem osób będących w dyspozycji Wykonawcy, posiadających
uprawnienia ratowników wodnych, zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r.
zameldowanych na terenie powiatu radziejowskiego, planowanych do realizacji
niniejszego zamówienia, według wzoru:
a) minimum 80 % osób będących w dyspozycji Wykonawcy zameldowanych na
terenie powiatu radziejowskiego – 3 punkty,
b) 81 % - 99 % osób będących w dyspozycji Wykonawcy zameldowanych na terenie
powiatu radziejowskiego – 6 punktów,
c) 100 % osób będących w dyspozycji Wykonawcy zameldowanych na terenie
powiatu radziejowskiego – 10 punktów.
Uwaga:
Ww. wykaz procentowy osób do oceny w kryterium „zatrudnienie” nie należy do rodzaju
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym nie podlega
przepisom art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i w razie jego nie złożenia Zamawiający nie będzie
wzywał Wykonawcy do złożenia tego oświadczenia. W przypadku nie złożenia przez
Wykonawcę ww. wykazu oferta Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „zatrudnienie”
otrzyma 0 punktów.
Przy ocenie kryterium „zatrudnienie” będzie brany pod uwagę tylko i wyłącznie wykazany
procentowy udział osób, z uprawnieniami ratownika wodnego, zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 656) będących w dyspozycji Wykonawcy, zameldowanych na
terenie powiatu radziejowskiego, planowanych do realizacji niniejszego przedmiotu
zamówienia, sporządzony zgodnie z treścią załącznika nr 4 – Tabela Nr 1 do SIWZ.
3) Doświadczenie zawodowe ratownika (D) – Zamawiający przyzna:
a) 10 punktów Wykonawcy, który w ofercie oświadczy, że ratownicy przewidziani
do realizacji zamówienia posiadają co najmniej roczne doświadczenie na
stanowisku ratownika,
b) 20 punktów Wykonawcy, który w ofercie oświadczy, że ratownicy przewidziani
do realizacji zamówienia posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie na
stanowisku ratownika,
c) 30 punktów Wykonawcy, który w ofercie oświadczy, że ratownicy przewidziani
do realizacji zamówienia posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie na
stanowisku ratownika.
Minimalna liczba ratowników na zmianie – 2 osoby
Uwaga:
Kryterium „doświadczenie zawodowe ratownika” będzie rozpatrywane na podstawie
informacji złożonej przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć
wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w którym należy określić imię i

nazwisko osoby, miejsce/miejsca dotychczasowego zatrudnienia (nazwa, adres), okres
zatrudnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w wykazie
(wzór informacji stanowi załącznik nr 4 – Tabela Nr 2 do SIWZ).
Punkty przyznawane będą w oparciu o informację Wykonawcy, tj. w przypadku wykazania
przez Wykonawcę, że przewiduje do realizacji:
1) ratowników z doświadczeniem co najmniej rocznym - podać ilość osób,
2) ratowników z doświadczeniem co najmniej trzyletnim - podać ilość osób
3) ratowników z doświadczeniem co najmniej dziesięcioletnim - podać ilość osób,
Zamawiający rozpatrując to kryterium przyzna maksymalnie 10 punktów uwzględniając
największą liczbę ratowników w danym przedziale doświadczenia. Uzyskana z wyliczenia
ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
11.6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów (P), będącą suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P=C+Z+D
XII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
12.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i którego oferta została uznana przez
Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o
zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.
12.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz o Wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone.
12.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego.
12.4. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od przekazania Wykonawcom informacji o wyborze oferty, chyba, że zaistnieje
sytuacja określona w art. 94 ust. 2 Pzp.
12.5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający
zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego)
umowy regulującej współpracę Wykonawców.
XIII ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCÓW

NIE
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XIV ZAMAWIAJĄCY
NIE
STAWIA
WYMAGANIA
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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DOTYCZĄCEGO

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOPWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH
15.1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
przewiduje się karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia obliczonego za okres 12
miesięcy, tj. okres na jaki umowa została zawarta.
15.2. Nieprzestrzeganie opisanego zakresu przedmiotu zamówienia stanowi nienależyte
wykonanie umowy i upoważnia Zamawiającego do obciążenia karą umowną w wysokości
10 % wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto, przy czym kara z tytułu:

a) opuszczenia niecki basenu kara wynosi 15 % należnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto,
b) niepodjęcie (nierozpoczęcie) nadzorowania bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie niecki basenowej kara wynosi 15 % należnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto.
15.3. Po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o naliczeniu kary umownej będzie ona
potrącona z dowolnie wybranego przez Zamawiającego kolejnego miesięcznego
wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego w następnym miesiącu po naliczeniu kary.
15.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej
listy planowanych osób do realizacji niniejszego zamówienia najpóźniej w dniu podpisania
umowy. Brak złożenia ww. listy traktowane będzie jako uchylanie się od podpisania umowy.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
16.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
Pzp. Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
16.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.3. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy,
2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
16.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
16.6. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego
publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej
zamieszczenia na stronie internetowej.
16.7. Wobec czynności innych niż określone w ust 23.5 i 23.4. odwołanie wnosi się w
terminie 5 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
16.8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw
przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
16.9. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie
odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga

do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania
zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
16.10. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość
wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.
16.11. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI
ustawy.
XVII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
XVIII.
INFORMACJA
O
PRZEWIDYWANYCH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

ZAMÓWIENIACH

XIX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINUMALNE
WARUNKI,
JAKIM
MUSZĄ
ODPOWIADAĆ
OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XX. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
1) nr 1 - Formularz ofertowy,
2) nr 2 - Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania,
3) nr 3 - Oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) nr 4 - Tabela Nr 1 Planowany wykaz osób do zatrudnienia, oraz Tabela Nr 2
Informacja Wykonawcy dotycząca doświadczenia zawodowego ratowników,
5) nr 5 - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej,
6) nr 6 - Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy:
NIP …………….....................…………., tel, faks, e-mail: ……………………………………
…………..................................................................………………………………………….....
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli: ………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
OFERTA
Do Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................
I. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ……………………………
..................................................................................................................................................
.....oferuję/emy*:
1). Cena:
Lp.

Wyszczególnienie Jedn.
miary

Przewidywana Cena
Cena zł
ilość
jednostkowa (z VAT)
zł (z VAT)
(kol 4 x
kol. 5)

Razem
oferty:

X

1.
cena X

X

Cena słownie: …………………………..........................……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
w tym podatek VAT ….... % tj. ................................................................................…………..
zł,
w terminie od 1.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
2) Zatrudnienie (kryterium wpływu sposobu wykonania zamówienia na rynku pracy w
miejscu wykonania zamówienia):
wskaźnik zatrudnienia osób zameldowanych na terenie powiatu radziejowskiego -…………
…………………………………………………………………………………………..……%
3) Doświadczenie zawodowe ratownika:
a) ratowników z doświadczeniem co najmniej rocznym …………. osób,
b) ratowników z doświadczeniem co najmniej trzyletnim …………. osób,
c) ratowników z doświadczeniem co najmniej dziesięcioletnim - …………. osób.
II. Oświadczam/y*, że uważam/y* się związany/i* niniejszą ofertą przez okres wskazany
przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Oświadczam/y*, że przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
postanowienia do umowy zostały przeze mnie/przez nas* zaakceptowane.
Zobowiązuję/emy* się do zawarcia umowy na warunkach określonych powyżej.
IV. Zadanie wykonam/y* siłami własnymi/przy udziale podwykonawców, którym
powierzę/ymy następujące części zamówienia*
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

V. Akceptuję/emy* 14 - dniowy termin zapłaty.
VI. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
Wyszczególnienie

Lp.

Nr strony oferty

1.
2.
3.

……………………………………
Miejscowość i data:


- niepotrzebne skreślić podpis

…………………………………...
Ofertę podpisał/li* :

Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
………………………………………………………………….…...................………………..
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów – Zespół
Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………..…........
………………………………………………………………………………………………….

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,
POWOŁUJE SIĘWYKONAWCA:

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.:
……………………………………...............……….………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………
(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………..………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …….……………………………………………………..................…………….………….
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów - Zespół
Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale V SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w
której określono warunki udziału w
postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1-2 SIWZ (wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie: …………………………….…………………………………………

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Planowany wykaz osób do zatrudnienia

Tabela Nr 1

Lp.

Planowana ilość ratowników wodnych
w dyspozycji Wykonawcy do
realizacji
niniejszego zamówienia

Planowany procent ratowników wodnych
w dyspozycji Wykonawcy zameldowanych
na terenie powiatu radziejowskiego do
realizacji niniejszego zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………
(podpis)
Informacja Wykonawcy dotycząca doświadczenia zawodowego ratowników
Tabela Nr 2
Lp.

Imię i nazwisko
ratownika

Miejsce/miejsca dotychczasowego
Zatrudnienia (nazwa, adres)

Okres
zatrudnienia

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

Załącznik Nr 5 do SIWZ

PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
(osoba/y reprezentująca/y wykonawcę)
działając w imieniu
………………………………………………………….………………………………………..
(nazwa wykonawcy )
Oświadczmy, że Wykonawca ..…………………………………………………….…………
* należy / nie należy do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 208 r., poz. 1986 z późn. zm.).
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Wykonawcy:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ………………………………..………………………………….

……………………………………
data , miejscowość

* niewłaściwe skreślić

………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr …..........
zawarta w dniu …....................... 2019 r. w Radziejowie, pomiędzy:
Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów - Zespołem Szkół Mechanicznych
w Radziejowie im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów,
NIP 889-14-91-327 reprezentowanym przez Dyrektora Arkadiusza Włodarskiego, zwanym
w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą".
Umowa zawarta jest na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
§ 1.1 Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego przez
Wykonawcę na Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w
maksymalnym wymiarze do 8580 godzin ratownictwa wodnego. Uwzględniając potrzeby
Zamawiającego Wykonawca może świadczyć mniejszą liczbę godzin. SIWZ oraz oferta
Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram pracy ratowników na obiekcie
Zamawiającemu do 20 dnia miesiąca poprzedzającego wykonywanie usługi.
3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Zamawiający zastrzega sobie
możliwość odwołania lub skrócenia czasu wykonywania usług ratowników w danym dniu.
4. Ustala się zakres usług Wykonawcy w zależności od pełnionego dyżuru na pływalniach
Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania zadeklarowanego w ofercie wskaźnika
zatrudnienia osób zameldowanych na terenie powiatu radziejowskiego, którymi się
posłużył do wykonania zamówienia na poziomie …..... %. W celu weryfikacji zachowania
tego wskaźnika Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawiania wraz z
fakturą VAT listy osób świadczących usługi w danym miesiącu.
§ 2.1. Za usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie
niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości …................zł brutto za
osobogodzinę usługi ratownictwa wodnego (słownie: …………………………………….
……………….............................................................................................../100) zł brutto).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalone będzie na podstawie zestawienia ilości
godzin świadczonych usług, przekazanych przez Wykonawcę i potwierdzone przez
pracownika obiektu na podstawie wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, płatne w
terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
3. Maksymalna wartość umowy wynosi ….............................. zł brutto (słownie: …………...
…......................................................................................................................... /100 zł brutto).
4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obliczona na podstawie cen
jednostkowych zawartych w ofercie, będzie zależała od zakresu faktycznie wykonanych
usług. Określenie w umowie maksymalnej wysokości wynagrodzenia, w razie mniejszego
zakresu wykonanych usług, nie stanowi podstawy roszczenia Wykonawcy o jego wypłatę.
§ 3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać postanowień:

1) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze
zm.), wraz z aktami wykonawczymi,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.
1025 ze zm.),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 ze zm.),
4) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),
5) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1482) i aktów wykonawczych,
6) przepisów prawa miejscowego w zakresie Regulaminów oraz Instrukcji Krytej Pływalni
przy Zespole szkół Mechanicznych w Radziejowie, w zakresie koniecznym do
prawidłowego wykonywania przedmiotu usługi.
§ 5. 1. Wykonawca wyznacza koordynatora niniejszej umowy, osobę upoważnioną do
kontaktów z Zamawiającym w osobie ................................................................................,
tel. …......................................
2. Zamawiający wyznacza upoważnione osoby do kontaktów z Wykonawcą w osobach:
Jąkalski Arkadiusz, tel. 724 701 167.
§ 5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o
wszystkich zmianach istotnych dla dalszej współpracy stron.
§ 6. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia
31 grudnia 2019 r.
§ 7. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia:
1) w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 4, § 6 i załączniku nr
1 do niniejszej umowy;
2) w razie utraty przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień.
§ 8. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przewiduje się karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto obliczonego za okres 12 miesięcy tj.
okres na jaki umowa została zawarta,
2) nieprzestrzeganie opisanego zakresu przedmiotu zamówienia stanowi nienależyte
wykonanie umowy i upoważnia Zamawiającego do obciążania karą umowną w wysokości
10% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto, przy czym kara z tytułu:
a) opuszczenia niecki basenu wynosi 15% należnego miesięcznego wynagrodzenia brutto,
b) niepodjęcie (nierozpoczęcie) nadzorowania bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie niecki basenowej kara wynosi 15% należnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Przy czym naliczona kara nie może być niższa niż 500,00 zł brutto.
2. Po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o naliczeniu kary umownej będzie ona
potrącona z dowolnie wybranego przez Zamawiającego kolejnego miesięcznego
wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego w następnym miesiącu po naliczeniu kary.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.
§ 9. Nieważne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej,
zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
§ 10.1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy, w tym ustawy - Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 13. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu rzeczowo i miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr …......
ZAKRES USŁUG WYKONAWCY
Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawia się następująco:
a) Sprawdzanie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie otwarcia pływalni stanu
technicznego urządzeń rekreacyjnych oraz zjeżdżalni i sauny, a w przypadku zauważonych
nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub
pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy.
b) Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem „Ratownik”.
c) Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących
wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na basenie.
d) Stałe usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących
się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w
trakcie wykonywania ochrony ratowniczej.
e) Stała obserwacja lustra wody, strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania
pomocy.
f) Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia.
g) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku
z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia
ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego.
h) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy.
i) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów.
j) Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze
zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych.
k) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w
przypadku ich łamania.
l) Instruowanie klientów oraz nadzór nad poprawnym, zgodnym z przeznaczeniem oraz
regulaminem korzystaniem z urządzeń rekreacyjnych tj. sauna, wanny Spa.
ł) Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji wodnych
w zależności od zapotrzebowania klientów.
m) Nadzór nad właściwym, stosownym do pory dnia, warunków i zajętości basenu
oświetleniem pomieszczenia pływalni.
n) Bieżąca kontrola nad zajętością torów w przypadku korzystania z basenu przez grupy
zorganizowane, szkółki pływackie ect., zgłaszanie spostrzeżeń i przekazywanie informacji
z tym związanych pracownikom recepcji basenowej.
o) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po
godzinach otwarcia basenu.
p) Bieżąca kontrola osób przebywających w saunie oraz sprawdzanie sauny przed
zamknięciem pływalni.
r) Reagowanie na wszystkie przypadki, w których istnieje podejrzenie, iż osoba przebywająca
na basenie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W
sytuacji agresywności osoby będącej w stanie nietrzeźwym natychmiastowe zgłaszanie
tego faktu konserwatorowi, z jednoczesnym odnotowaniem zaistniałego zdarzenia w
dzienniku pracy.
s) Dbanie o dobre imię Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie
oraz Wykonawcy.
t) Każdorazowe zgłaszanie faktu przybycia oraz gotowości do pracy pracownikom recepcji
basenowej.
u) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z
Regulaminem Pływalni, Regulaminami i instrukcjami wszystkich urządzeń
zainstalowanych na basenie, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją
Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

