Dokumenty przetargowe na:
Kompleksowa obsługa w zakresie ratownictwa wodnego krytej pływalni w Nowym Targu
położonej przy Placu Evry 4 w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): przedmiot główny: CPV 75.25.20.00-7
służby ratownicze, przedmiot pomocniczy: CPV 92.62.00.00-3 usługi w zakresie sportu, CPV
71.31.72.00-5 usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Rodzaj zamówienia:
Usługa
Lokalizacja:
Nowy Targ
Zamawiający:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4
34-400 Nowy Targ
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).
Zawartość dokumentacji:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
1. Oferta przetargowa wykonawcy.
2. Wzór umowy.
3. Formularz oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust 1 pkt 1-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
4. Formularz oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
5. Wykaz wykonanych usług.
6. Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
7. Formularz oświadczeń o posiadaniu wymaganych ustawowo uprawnień.
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym,
że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
9. Opinia bezpieczeństwa krytej pływalni w Nowym Targu.
lipiec 2016 r.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych

Nasz znak MCSiR.262.1.2016
Nowy Targ 11.07.2016
I. Zamawiający.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4
34 – 400 Nowy Targ
zwana dalej zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustaw ą
na kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego krytej pływalni w Nowym Targu
położonej przy Placu Evry 4 w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa w zakresie ratownictwa wodnego krytej
pływalni w Nowym Targu położonej przy Placu Evry 4 w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31
grudnia 2016r, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególno ści z ustaw ą z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011
r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi i opini ą
bezpieczeństwa pływalni.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): przedmiot główny: CPV 75.25.20.00-7
służby ratownicze, przedmiot pomocniczy: CPV 92.62.00.00-3 usługi w zakresie sportu, CPV
71.31.72.00-5 usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania.
1) Zapewnienie codziennej, w dniach i godzinach od 7.00 do 22.00 pracy pływalni, tj. 2100 godzin
ciągłej obsady trzech stanowisk ratowniczych oraz bezpieczeństwa osób przebywaj ących na
terenie hali basenowej pływalni oraz strefie saun:
a) Ratownicy zobowiązani są do posiadania wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie
obowiązującymi przepisami,
b) Zapewnienie, na własny koszt jednolitego stroju dyżurującym ratownikom w kolorystyce
zaakceptowanej przez Zamawiającego,
c) Zamawiający wymaga aby na każdej zmianie ratowników wyznaczony był Kierownik zmiany
do kontaktu z Zamawiającym, a fakt ten został odnotowany w harmonogramie pracy
ratowników,

2

d)

Zamawiający wymaga zawarcia umów cywilno - prawnych (np. umowa – zlecenie) lub

umów o pracę w formia pisemnej z ratownikami realizującymi przedmiot zamówienia,
e) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy ratowników wskazanych w
wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, który stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ. Wykonawca może dokonać zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego.

2) Zapewnienie, na własny koszt wyposażenia pływalni w czasie realizacji zamówienia w
zakresie sprzętu ratunkowego, pomocniczego, medycznego, leków i materiałów opatrunkowych
oraz urządzeń sygnalizacyjnych, zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych z
dnia 27 lutego 2012 (Dz. U. z 2012r poz. 261) w sprawie wymaga ń dotycz ących wyposa żenia
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urz ądzenia sygnalizacyjne i
ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
3) Zadania szczegółowe realizowane na stanowisku ratownika:
a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, p ływaj ących,
kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych (zjeżdżalnia, bicze wodne, masaże
powietrzne) codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00,
b)

Ciągłe przebywanie

na

wyznaczonym

stanowisku

ratowniczym

oraz

obserwacja

wyznaczonej strefy nadzoru ratowniczego,
c) Niezwłoczna reakcja na każdą zauważoną niebezpieczną sytuację oraz sygnał wzywania
pomocy i podejmowanie akcji ratowniczej,
d) Przestrzeganie oraz reagowanie na wszelkie przypadki naruszenia ogólnych zasad
korzystania z pływalni określonych Regulaminem,
e) Pouczanie grup zorganizowanych o zasadach korzystania z pływalni oraz atrakcji
basenowych, w szczególności zjeżdżalni,
g) Prowadzenia Dziennika Pracy Ratowników oraz Rejestru Wypadków, dokumenty, o których
mowa w zdaniu poprzednim mają być codziennie przed otwarciem hali basenowej odbierane
oraz po zamknięciu hali basenowej zdawane pracownikom Zamawiaj ącego ,
h) Codzienna, ciągła kontrola ścian i dna niecek basenowych, konstrukcji zjeżdżalni i ślizgu
zjeżdżali. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, wad konstrukcyjnych, p ękni ęć itp.,
zgłoszenie tego faktu pracownikowi technicznemu pływalni,
i) Codzienna, ciągła kontrola stanu technicznego urządzeń, sprz ętu ratunkowego i
medycznego, leków i materiałów opatrunkowych oraz uzupełnianie braków,
j) Usuwanie zanieczyszczeń stałych mogących spowodować zabrudzenie wody basenowej
oraz innych przedmiotów mogących spowodować zranienie lub uszkodzenie ciała,
k) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i
urazów, w poważniejszych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,
l) Dbałość o porządek na plaży niecek basenowych,
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ł) Utrzymanie w należytym stanie technicznym sprzętu ratowniczego (koła ratunkowe, rzutki,
tyczki) i pomocniczego,
m) Przestrzeganie ustalonych godzin rezerwacji torów pływackich lub niecek basenowych po
zgłoszeniu takiej potrzeby przez pracownika kasy pływalni (ustawienie odpowiednich tablic
informacyjnych),
n) Włączanie w niezbędnej ilości oświetlenia hali basenowej oraz włączanie i wyłączanie
atrakcji basenowych,
o) Przestrzeganie zakazu używania przez ratowników na hali basenowej telefonów
komórkowych,
p) Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu obiektu, nakazów i zakazów,
przepisów BHP, pouczanie grup zorganizowanych i osób indywidualnych o obowi ązuj ących
zasadach korzystania z obiektu.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawc ę zamówienia.
5. Zamawiający podaje parametry techniczne infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia.
Parametry techniczne niecek basenowych:
Długość Szerokość
[m]
[m]

Rodzaj/nazwa

Głębokość
[m]

P ow.lust ra
wody [m2]

Obwód / dł.lini
brzeg. [m]

Max.obc.
[os.]

Uwagi/atrakcje

Sportowa/pływacka

25,02

12,5

1,2-1,8

312,75

75,04

62

Rekreacyjna, w tym:

14,63

14,98

1,2

195,57

72,17

33

6 torów
Hamownia
zjeżdżalni ze
ślizgiem bocznym
oraz masaż karku (3
szt.), gejzer wodny,
ściana wodna, ławka
z masażem
powietrznym

do nauki pływania

12,5

6

0,9-1,2

-

-

15

3 tory
Grzybek wodny,
zjeżdżalnia typu
"Słoń"

Brodzik

10,61

7,89

0,14 - 0,35

52,6

31,66

15

Whirpool duży

-

-

1

7,1

9,42

8

Whirpool mały

-

-

1

3,1

6,28
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Parametry techniczne zjeżdżalni:
Wysokość
pomostu
st art owego[m]

Zjeżdżalnia duża
Zjeżdżalnia mała
t ypu "Słoń"

Szerokość Długość ślizgu
[m]
[m]

4,76
1,52

45,3
1,34

Różnica
poziomów
[m]

4,66

Średnie
nachylenie
[%]

10,5

P rzepływ
wody [m3/h]

120

Uwagi
Hamownia
ze ślizgiem
bocznym

2,3

III. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniaj ących o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-

rozpoczęcie od dnia 1 sierpnia 2016

-

zakończenie do 31 grudnia 2016r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki okre ślone
w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynno ści, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
a) Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się posiadaniem wymaganych uprawnie ń, tj.
zgody Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z Ustawą z
dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywaj ących na obszarach wodnych (Dz. U.
2011 r. nr 208 poz. 1240 z późn. zm.).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca powinien udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi związane z obsług ą krytej pływalni
lub innego obiektu basenowego użyteczności publicznej w zakresie ratownictwa wodnego o
wartości łącznej minimum 150 000 zł brutto oraz wy kazać, że co najmniej jedna z wyżej
wymienionych usług została wykonana należycie,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca powinien udokumentować uczestniczenie w wykonaniu niniejszego zamówienia
minimum 10 osób posiadających uprawnienia do świadczenia obsługi w zakresie ratownictwa
wodnego.
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku
jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto.
2. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust 1
ustawy oprócz oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy
(załącznik nr 4),oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wymaganych uprawnień, tj. zgody Ministra
Spraw Wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z Ustawą z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 r.
nr 208 poz. 1240 z późn. zm.
2) wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie związanych z obsługą krytej pływalni lub innego obiektu basenowego użyteczno ści
publicznej w zakresie ratownictwa wodnego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia jednego dowodu
potwierdzającego, że usługi te zostały wykonanie lub s ą wykonywane należycie (według
załącznika nr 5 do SIWZ),
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzaj ące należyte
wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiaj ący od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
3) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenia obsług w zakresie ratownictwa wodnego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych (stopień, numer uprawnień), funkcji w wykonywanych przez nich
czynności, informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz adres ich zameldowania
(według załącznika nr 6 do SIWZ),
4) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadaj ą
wymagane uprawnienia (według załącznika nr 7 do SIWZ).
5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ści cywilnej
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na kwotę co najmniej 300 000 zł brutto w zakresie prowadzonej działalno ści zwi ązanej z
przedmiotem zamówienia.
3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezb ędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowi ązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana b ędzie w
oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz o świadczenia
o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły
„spełnia – nie spełnia”.
VIII. Warunki dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy.
1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
(załącznik nr 4),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia łalno ści
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzaj ące, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcze śniej niż 3 miesi ące przed
upływem terminu składania ofert,
W przypadku wykonawców działających w formie spółki osobowej, wykonawca dołączy
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków odr ębnie
dla

spółki

(dotyczy

podatku

VAT,

podatku

dochodowego-funkcja

płatnika),

odr ębnie

zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków dla poszczególnych wspólników spółki.
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z op łacaniem
opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatno ści lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcze śniej ni ż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawcy którzy nie udowodnią nie podlegania wykluczeniu z post ępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy będ ą wykluczeni z udziału w post ępowaniu. Z
udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również wykonawców którzy podlegaj ą równie ż
wykluczeniu na postawie art. 24 ust 2 ustawy zamówień publicznych. Ofert ę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z post ępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawc ę w niniejszym post ępowaniu
dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ.
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z post ępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.
IX. Warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
1. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita łowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacj ę o tym, że nie nale ży do grupy
kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ).
2. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególno ści
wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniej ących mi ędzy
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji.
4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
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konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. )), złożyli odrębne oferty w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył
wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy.
X. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed terminem
składania ofert.
2) Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie zalega z uiszczeniem
podatków, opłaty, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcze śniej niż 3 miesi ące przed
upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2
SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorz ądu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcze śniej niż w terminach okre ślonych w
Rozdziale X ust 1 pkt 1, 2 SIWZ.
3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie po świadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze.
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta
musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
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wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ oraz wspólnie
udokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w Rozdziale VII
SIWZ,
2) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w post ępowaniu
oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołuj ące si ę na „wykonawc ę”;
w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotycz ące wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiaj ący i wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Korespondencję droga elektroniczną należy kierować na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
XIII. Materiały przetargowe.
Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 3 dni specyfikacj ę istotnych warunków
zamówienia po uiszczeniu opłaty w wysoko ści 10,00 zł gotówk ą w kasach Pływalni Miejskiej lub
za zaliczeniem pocztowym.

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami /udzielenia wyja śnie ń
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest: Dyrektor MCSiR – Bartosz Ścisłowicz.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyja śnień niezwłocznie jednak nie
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiaj ącego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyn ął po upływie
terminu składania wniosku o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiaj ący
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
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składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Tre ść
zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmian ę specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
XV. Wymagania dotyczące wadium.
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 000,00 (dwa tysiące) złotych.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszcz ędno ściowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi ębiorczo ści (tj z 2007r. Dz. U.
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A
konto nr 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328
Kserokopię wpłaty lub kserokopię wadium w inne formie należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu (poręczenie, gwarancja)
zatwierdzonej przez zamawiającego, odpowiednie dokumenty w formie oryginału musz ą by ć
złożone za potwierdzeniem u Pani Katarzyny Gal na pierwszym piętrze budynku Pływalni
Miejskiej, w terminie składania oferty.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynika ć jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiaj ący jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) .
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiaj ącemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminem składania ofert, tj. do dnia 22 lipca 2016
roku do godz. 10:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.
7. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaln ą przez zamawiaj ącego
formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z post ępowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą.
XVI. Zwrot i utrata wadium.
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust.5.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj ący zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofert ę przed
upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawc ę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 1 jeżeli w wyniku rozstrzygni ęcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre ślonym przez
zamawiającego.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub o świadcze ń
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1,
lub pełnomocnictw chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zosta ła
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre ślonych
w ofercie,
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si ę niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.

XVII. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi ązania ofert ą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
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XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1),
dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu (wymienione w rozdziale VII SIWZ),
2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. (wymienione w rozdziale VIII SIWZ),
3) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym
mowa w ust. 6 pkt 3 SIWZ, oraz inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty
umożliwiający identyfikację i zgodność podpisu na ofercie.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiaj ącego. Dopuszcza
się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że b ęd ą
one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez zamawiaj ącego.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi si ę w j ęzyku polskim.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez wykonawców wraz z
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) musz ą by ć podpisane przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby
wymienione w pkt 3,
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiaj ący
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczaj ącej kopi ę dokumentu za
zgodność z oryginałem),
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodno ść z oryginałem kopii
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo . Pełnomocnictwo powinno być
przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez
notariusza, lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
7. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyja śnie ń
dotyczących oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII i VIII SIWZ
8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiaj ący
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zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofert ę wykonawca może
przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.
Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikacj ę podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby sporządzającej parafę).
11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia si ę po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udost ępnia si ę
od chwili ich otwarcia.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu przy
Plac Evry 4 w sekretariacie na pierwszym piętrze budynku osobiście lub za po średnictwem
poczty na adres:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4
34-400 Nowy Targ
2. Termin składania ofert.
22 lipca 2016 roku
do godz. 10:00
wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostan ą
zwrócone bez otwierania.
3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem “Oferta
w sprawie przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa
wodnego krytej pływalni w Nowym Targu”, wewn ętrzna koperta z nazw ą wykonawcy, jego
adresem oraz nadrukiem jak wyżej.
4. Otwarcie ofert.
1) zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 22 lipca 2016r. o godz. 10.30 w sali
konferencyjnej (pierwsze piętro budynku) w siedzibie zamawiaj ącego,
2) otwarcie ofert jest jawne,
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwot ę, jak ą zamierza przeznaczy ć na
sfinansowanie zamówienia,
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4) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazw ę (firm ę) oraz adres
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotycz ące ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatno ści zawartych w
ofercie,
5) wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiaj ący na jego wniosek, prze śle
informacje o których mowa w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 3 i 4 SIWZ
XX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena podana w formularzu oferta Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ powinna
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i powinna by ć wyrażona
w cenie brutto, w tym podatek od towarów i usług.
2. Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia.
3. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a
wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowi ązuj ącymi
przepisami.
4. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Każdy z Wykonawców może
zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5. Wykonawca obliczy cenę za przedmiot zamówienia jako iloczyn szacowanej ilo ści godzin, tj.
2100 i ceny za 1 godzinę realizacji usługi, która zawiera wszystkie koszty zwi ązane z
przedmiotem zamówienia. Wskazana powyżej ilość godzin jest jedynie ilo ścią szacunkow ą i
może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu obiektu
spowodowanej wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awari ą a tak że
zmianą godzin pracy obiektu.
6. Przewidywana ilość godzin realizacji zamówienia wynosi: 2100 godzin.
Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie kompleksowej usługi
ratownictwa wodnego przez trzy osoby w ciągu jednej godziny.
7. W celu porównania ofert do wyceny należy przyj ąć, iż usługa b ędzie realizowana przez 2100
godzin. Cena ofertowa służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następowały będ ą według faktycznej ilo ści godzin
ratowniczych na podstawie ceny jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawc ę w ofercie.
Podana powyżej ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby ustalenia
ceny i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawc ę jakichkolwiek
roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiaj ącego w toku realizacji umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
8. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji, w tym
obowiązki wynikające ze wzoru umowy, powinien w oferowanej cenie uj ąć wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
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XXI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następujących zasad:
1. Cena - 90 %

2. Zatrudnienie (kryterium wpływu sposobu wykonania zamówienia na rynku pracy w
miejscu wykonywania zamówienia) - 10%
Opis sposobu oceny ofert:
1. Cena (cena oferty) – 90 pkt
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną podaną w formularzu „Oferta Wykonawcy”,
otrzyma maksymalną ilość punktów (90 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu
otrzymają punkty obliczone według wzoru:
C=(Cmin/Co) x 100% x 90 pkt

Gdzie:
C – liczba punktów obliczona dla oferty badanej
Cmin – najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert niepodlegaj ących odrzuceniu,
Co – cena oferty badanej,
90 – maksymalna ilość punktów w kryterium cena.
Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła komponent C
2. Zatrudnienie – 10 pkt
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najwyższym procentowym udziałem osób będących w
dyspozycji wykonawcy, wskazanych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ), posiadających uprawnienia ratowników
wodnych, zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.) i zameldowanych na
terenie Miasta Nowy Targ, otrzyma maksymalną ilość punktów (10 pkt), a pozostałe oferty
niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:
Z=(Zo/Zmax) x 100% x 10 pkt

Gdzie:
Z – liczba punktów obliczona dla oferty badanej
Zmax – najwyższą ilością zameldowanych osób oferty spośród wszystkich ofert niepodlegaj ących
odrzuceniu,
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Zo – liczba zameldowanych osób oferty badanej,
10 – maksymalna ilość punktów w kryterium Zatrudnienie.
Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła komponent Z
3. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (P).
Suma punktów będzie liczona w następujący sposób:
P= C+Z
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów, na które sumuje
się: 90 pkt z kryterium Cena, 10 pkt z kryterium Zatrudnienie.
4. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższa ceną.
XXII. Wyjaśnienie badanych ofert, poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych.
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert; wszelkie żądane wyjaśnienia będą skierowane do wykonawcy na
piśmie.
2. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień; wszelkie
żądane przez zamawiającego wyjaśnienia muszą być również udzielone na piśmie.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawc ą,
dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacj ą istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiaj ąc o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XXIII. Wykluczenie wykonawcy.
1. Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczno ści, o których mowa w
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje si ę za odrzucon ą.
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XXIV. Odrzucenie ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w at. 89 ust. 1
ustawy.
XXV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:
1) złożenia kserokopii właściwych uprawnień dla osób w zakresie ratownictwa wodnego, tj. ratowników
wodnych wymaganych w Rozdziale VII ust 1 pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, /jeżeli oferta wspólna złożona została przez
dwóch lub więcej wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy

XXVII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
1.Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w miejscu publicznie dost ępnym w siedzibie
zamawiającego oraz na stronie internetowej; niezależnie od ogłoszenia wyników na tablicy oraz
stronie internetowej o wyborze oferty zostan ą powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy,
którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
XXVIII. Zmiany postanowień umowy.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje si ę istotnych zmian postanowie ń
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 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie
może nastąpić w następujących przypadkach:
1. Zmiany danych teleadresowych Wykonawcy, nazwy Wykonawcy, osób reprezentuj ących firm ę
– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej informacji.
2. Zmiany terminu realizacji: w przypadku działania siły wyższej, lub innych okoliczno ści
mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług,
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3. Zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.
XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zmówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego,
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiaj ącego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwi ęzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi si ę do Prezesa Krajowej Izby Odwo ławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesy łaj ąc kopi ę odwo łania za mawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania infor macji o czynności
zamawiaj ącego stanowi ącej podstaw ę jego wniesienia; jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zmówienia
na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi si ę w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranno ści można było powzi ąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Szczegółowe zasady post ępowania po wniesieniu odwo łania określają stosowne przepisy
działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom post ępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiaj ącego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia dor ęczenia

19

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

XXX. Unieważnienie przetargu.
Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia si ę, gdy wystąpi jedna z przesłanek o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XXXI. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym o
decyzji zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników
przetargu.
XXXII. Postanowienia dotyczące podwykonawców usług.
Zamawiający ze względów na specyfikę przedmiotu zamówienia na mocy art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy
zastrzega, obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę usługi kluczowych części
zamówienia, tj.: służby ratownicze.
XXXIII. Postanowienia końcowe.
Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego post ępowania o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy ustawy, oraz w sprawach nieuregulowanych ustaw ą, przepisy ustawy Kodeks cywilny.

.....................................................
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załącznik nr 1 do SIWZ
Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu i adres poczty elektronicznej.......................................................

nr NIP......................................................., nr REGON.......................................................
OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na
świadczenie usług na kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego krytej pływalni
w Nowym Targu położonej przy Placu Evry 4.
1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę

w wysokości………………………….......................zł brutto

(słownie:……………………………………………………………………………… zł brutto)

w tym obowiązujący podatek VAT ……. %, tj. …............................ zł

2. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie:
-

rozpoczęcie od dnia 1 sierpnia 2016r.

-

zakończenie do 31 grudnia 2016r.

3. Oświadczam, że znane mi są:
- zakres i warunki usługi objętej zamówieniem,
- załączony wzór umowy,
4. Przyjmuję warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.
5. Wszystkie usługi objęte zamówieniem zamierzam wykonać sam.
6. Przyjmuję zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zastrzeżeń.
7. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuj ę się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez zamawiającego.
8. Wadium o wartości 2 000,00 PLN zostało wniesione w dniu .................................
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formie ...................................................., które to /dotyczy formy pieni ężnej/ po zakończeniu
postępowania przetargowego należy zwrócić na konto..............................................................
9. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie okre ślonym przez
zamawiającego, nie będę zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
10. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania faksem, wszelkich o świadczeń,
zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli zamawiaj ący zażąda
w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.
11. Oferta jest zszyta, została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ....... do nr ............
12. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty:
1/ ..........................................................
2/ ..........................................................
3/ ..........................................................

............................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA nr MCSiR.................................
o świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego, zwana dalej umową,
zawarta w Nowym Targu w dniu …........................... pomiędzy:
Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, 34400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1, REGON: 491893256, NIP: 735-001-40-12, zwaną dalej
MCSiR, reprezentowaną przez:
Bartosza Ścisłowicza – Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym
Targu, adres korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ, Pl. Evry 4, adres poczty
elektronicznej: adres mailowy: mcsir@mcsir.nowytarg.pl,
a
…....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez MCSIR
najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez
MCSiR pod numerem MCSiR.262.1.2016.
§ 1.
1. MCSiR udziela Wykonawcy zlecenia na kompleksowe świadczenie, na warunkach
określonych umową, usług z zakresu ratownictwa wodnego realizowanych w
obiekcie Pływalni Miejskiej przy ul. Pl. Evry 4 w Nowym Targu, a Wykonawca
zlecenie to przyjmuje do realizacji w zamian za wynagrodzenie określone umową.
Poza wskazanymi w zdaniu powyższym obowiązkami, strony obciążają inne
obowiązki określone umową.
2. MCSIR oświadcza, iż jest właścicielem obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Pl. Evry 4
w Nowym Targu, zwanego dalej pływalnią.
3. Strony ustalają, iż usługi wskazane w ust. 1, zwane dalej usługami, realizowane
będą przez Wykonawcę na terenie pływalni w okresie obowiązywania umowy
wskazanym w § 8 ust. 1 umowy. Usługi realizowane będą za pomocom osób
wskazanych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca może dokonać
zmiany osób wskazanych w zdaniu poprzednim na inne legitymujące się co
najmniej równoważnymi uprawnieniami po uzyskaniu pisemnej akceptacji MCSiR.
4. Szacunkowa maksymalna ilość godzin świadczenia przez Wykonawcę usług w
okresie realizacji umowy będzie nie większa niż 2100 godzin. Ilość godzin
określona w zdaniu poprzednim jest ilością maksymalną i może ulec zmniejszeniu
na skutek jednostronnej decyzji MCSiR, w szczególności wynikłej na skutek
przerwy w funkcjonowaniu pływalni spowodowanej m.in. wymaganiami
technologicznymi, czy modernizacją, remontem, awarią bądź zmianą godzin
pracy pływalni. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę od MCSiR polecenia
zaniechania świadczenia usług w określonym czasie, Wykonawca zobowiązany
jest do podporządkowania się temu poleceniu, i jednocześnie Wykonawca nie
będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania usług zaniechanych. W
związku z zaniechaniem wykonania usług Wykonawca nie będzie uprawniony do
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żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego
z niewykonaniem usług zaniechanych.
5. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi
warunkami dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy, i nie wnosi co do nich
żadnych zastrzeżeń.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, certyfikaty i decyzje na prowadzenie działalności będącej
przedmiotem umowy, w szczególności w postaci zgody Ministra Spraw
Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, o której mowa w ustawie
z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 208, poz. 1240 ze. zm.), które
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć MCSIR do wglądu w oryginale przy
podpisaniu umowy oraz umożliwić MCSiR ich skopiowanie.
§ 2.
1. Strony ustalają, iż usługi realizowane będą codziennie w godzinach od 7.00 do
22.00 na basenach wchodzących w skład pływalni, za pośrednictwem
równocześnie trzech osób posiadających uprawnienia ratowników wodnych
przewidziane obowiązującymi przepisami, zwanych dalej ratownikami. W związku
z tym Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia równoczesnej obsady trzech
stanowisk ratowniczych codziennie w godzinach otwarcia pływalni tj. od 7.00 do
22.00.
2.

W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim
do:
1)

zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystających z pływalni w obrębie
hali basenowej, w tym przebywających w wodzie i korzystających z atrakcji
wodnych, oraz w strefie saun, zgodnie z wymogami przewidzianymi w
obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności zgodnie z wymogami
ustawy wskazanej w § 1 ust. 6 umowy i wydanymi do niej aktami
wykonawczymi
oraz
zgodnie
zapisami
dokumentu
pn.
“Opinia
bezpieczeństwa. Obiekt: Pływalnia Miejska w Nowym Targu” sporządzonego
w 2013 roku przez Podhalańskie WOPR i wskazanymi w tym dokumencie
załącznikami (w tym regulaminem nadzoru ratowniczego Pływalni Miejskiej
w Nowym Targu), zwanym dalej opinią bezpieczeństwa, stanowiącą
załącznik nr 1 do umowy.

2)

ciągłego przebywania na terenie hali basenowej na wyznaczonych
stanowiskach ratowniczych oraz obserwacji wyznaczonych stref dozoru
ratowniczego, wskazanych w opinii bezpieczeństwa (w tym w załączniku do
tej opinii), poprzez dyżurujących ratowników,

3)

niezwłocznej reakcji na każdą niebezpieczną sytuację oraz sygnał wzywania
pomocy
i podejmowanie
akcji
ratowniczej
poprzez
dyżurujących
ratowników,

4)

udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym w
zakresie podstawowego opatrywania ran i w zakresie urazów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami postępowania,

5)

wzywania w razie konieczności służb wskazanych w § 6 ust. 4 umowy w
związku z zaistniałym zdarzeniami na hali basenowej czy w strefie saun
pływalni, będącymi źródłem zagrożenia dla życia lub zdrowia osób tam
przebywających,

6)

czuwania nad przestrzeganiem norm i regulacji obowiązujących na hali
basenowej pływalni i w strefie saun, w zakresie w szczególności zasad
bezpieczeństwa i zasad korzystania z obiektów znajdujących się na hali
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basenowej, w tym regulaminów stanowiących kolejne załączniki do umowy,
przez osoby znajdujące się na terenie hali basenowej (korzystające z niecek
basenowych i innych urządzeń tam znajdujących się) jak i znajdujące się w
strefie saun, a także wydawania wiążących poleceń wspomnianym osobom
w zakresie należnego postępowania (zgodnego z obowiązującymi
przepisami na terenie pływalni),

3.

7)

zapewnienia codziennej i ciągłej kontroli ścian i dna niecek basenowych
znajdujących się na hali pływalni, w tym przeprowadzania kontroli
konstrukcji zjeżdżalni i ślizgu zjeżdżali (co najmniej dwa razy dziennie – tj. w
chwili otwarcia hali basenowej dla jej użytkowników oraz w chwili jej
zamykania dla użytkowników), oraz w przypadku zauważenia jakichkolwiek
nieprawidłowości
(usterek,
wad
konstrukcyjnych,
pęknięć,
itp.)
niezwłocznego ich zgłaszania MCSiR,

8)

usuwania zanieczyszczeń stałych mogących spowodować zabrudzenie wody
basenowej oraz innych przedmiotów mogących spowodować zranienie lub
uszkodzenie ciała,

9)

zapewnienia porządku na plaży niecek basenowych,

10)

bezzwłocznego informowania (ustnie) MCSiR o wszelkich zdarzeniach
mogących być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej MCSiR oraz o
innych zdarzeniach mających wpływ na świadczenie usług przez
Wykonawcę.

Poza innymi obowiązkami określonymi umową Wykonawca zobowiązany jest w
ramach świadczonych usług do:
1) zapewnienia na własny koszt aby pływalnia była wyposażona na czas
świadczenia usług przez Wykonawcę w niezbędny sprzęt ratunkowy,
pomocniczy, medyczny, sygnalizacyjny, a także leki i materiały opatrunkowe,
w zakresie i ilościach przewidzianych w obowiązujących przepisach, w tym
przewidzianych w opinii bezpieczeństwa stanowiącej załącznik do umowy,
2) utrzymania sprzętu i medykamentów wskazanych w p-cie 1) w należytym
stanie, w tym dokonywania ich stałej i codziennej kontroli pod względem
należytej jakości i przydatności do używania oraz uzupełniania na bieżąco
braków w zakresie wspomnianego sprzętu oraz leków i materiałów
opatrunkowych,
3) zapewnienie, na własny koszt jednolitego stroju dyżurującym ratownikom z
napisem RATOWNIK na plecach o wielkości u podstawy 30 cm w kolorystyce
zaakceptowanej przez MCSiR,
4) ustawiania, po uzyskaniu informacji o dokonanej rezerwacji od pracownika
kasy pływalni, tablic informacyjnych o rezerwacji torów pływackich lub niecek
basenowych z wyprzedzeniem co najmniej 10 minut przed ustalonym
terminem rezerwacji podanym przez wspomnianego pracownika pływalni,
5) prowadzenia dokumentacji przewidzianej umową, w tym dziennika pracy
ratownika i rejestru wypadków, w zakresie i na warunkach określonych w
umowie w tym w załączniku do umowy w postaci opinii bezpieczeństwa wraz z
załącznikami lub innego wzoru dziennika pracy ratownika i rejestru wypadków
pod warunkiem jego zaakceptowania przez MCSiR,
6) włączania i wyłączania atrakcji basenowych oraz oświetlenia hali basenowej,
określonych przez MCSiR, na żądanie MCSiR,
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7) dbania o należyty stan stanowisk świadczenia usług przez ratowników oraz o
powierzony Wykonawcy przez MCSiR sprzęt i mienie,
8) przestrzegania zakazu używania przez ratowników na hali basenowej
telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych,
9) przestrzegania procedur wskazanych w opinii bezpieczeństwa (w tym w
załączniku do niej w postaci regulaminu nadzoru ratowniczego Pływalni
Miejskiej w Nowym Targu) tj. w szczególności dot.:
-

obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru przez ratowników oraz
rotacji ratowników na stanowiskach podczas dyżuru (świadczenia usług),

-

związanych z wszczynaniem alarmu na okoliczność wypadków zaistniałych
w różnych miejscach hali basenowej.
§ 3.

1. Wykonawca, w ramach obowiązującego wynagrodzenia, zobowiązany jest do
współpracy z MCSiR w przygotowaniu pływalni do imprez sportowych i ich
obsługi w zakresie obowiązków wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa
osób korzystających z hali basenowej i strefy saun.
2. Wykonawca, w ramach obowiązującego wynagrodzenia, zobowiązuje na
żądanie MCSiR do wykonywania innych niż wskazane umową zadań
związanych z funkcjonowaniem pływalni, pod warunkiem że będą związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających z hali basenowej i strefy
saun.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania jednorazowej obsługi
ratowniczej na stanowiskach ratowniczych w ilości większej niż określona w § 2
ust. 1 umowy, na każde żądanie MCSiiR zgłoszone Wykonawcy pocztą
tradycyjną lub elektroniczną z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Wynagrodzenie z tytułu zapewnienia zwiększonej obsługi ratowniczej
rozliczone zostanie odpowiednio w oparciu o stawkę wynagrodzenia wskazaną
w § 7 ust. 3 umowy.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług objętych umową zgodnie z:
warunkami ogłoszenia o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez MCSiR
pod numerem MCSiR.262.1.2016, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym
postępowaniu przetargowym, a także warunkami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ jej zapisami, w szczególności opinią
bezpieczeństwa Pływalni Miejskiej oraz ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011
roku, Nr 208, poz. 1240 ze. zm.). Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty
wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych
dokumentów wiążą strony.
2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego
realizowania usług objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami, a także zgodnie z wskazówkami i poleceniami MCSiR oraz
postanowieniami objętymi umową, w tym postanowieniami zawartymi
w dokumentach wymienionych jako załączniki do umowy. Wykonawca
oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji
umowy.
3. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i
zaniechania związane z realizacją umowy, za dochowanie wszelkich obowiązków,
tak ustawowych jak umownych, jak również za pracujących na jego rzecz przy
realizacji umowy, w szczególności za swoich pracowników, pełnomocników,
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4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

pomocników, podwykonawców, współpracowników oraz ich pomocników i
przedstawicieli.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec MCSiR oraz osób trzecich za
wszelkie szkodę, tak na osobie i mieniu, powstałą w związku z realizacją umowy
przez Wykonawcę czy przez osoby, o których mowa w ust. 3.
W zakresie świadczonych usług Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (polisa OC),
na cały okres trwania niniejszej umowy, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż
300.000,00 złotych (trzysta tysięcy złotych). Wykonawca w dniu podpisania
umowy okaże MCSiR umowę wskazaną w zdaniu poprzednim wraz z dowodem
opłacenia składki ubezpieczeniowej (składek ubezpieczeniowych), w tym
umożliwi MCSiR skopiowanie tych dokumentów, oraz każdorazowo będzie
okazywał wspomnianą umowę w przypadku jej zmiany.
§ 5.
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację pracy
ratowników, poprzez których będzie realizował usługi. Wykonawca ponosi wobec
MCSiR pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których mowa
w zdaniu poprzednim, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich
działań czy zaniechań.
Realizacja usług przez ratowników następować będzie w oparciu o harmonogram
pracy ratowników, który Wykonawca opracowywać będzie każdorazowo na okres
jednego miesiąca kalendarzowego i przekazywać MCSiR z wyprzedzeniem co
najmniej siedmiu dni przed pierwszym dniem miesiąca, na który opracowany
został harmonogram. W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest wskazać z
imienia i nazwiska ratowników mających świadczyć usługi w danym dniu z
uwzględnieniem godzin świadczenia przez nich usług oraz wskazać z imienia i
nazwiska osoby pełniącej funkcję kierownika zmiany.
Wykonawca uprawniony jest do dokonywania zmian w harmonogramie pracy
ratowników, przy czym strony ustalają, iż dokonanie zmiany harmonogramu
następować poprzez dostarczenie, przed zaistnieniem dokonywanej zmiany,
nowego harmonogramu na cały miesiąc, którego dotyczy zmieniany
harmonogram.
Wykonawca zobowiązuje się a MCSiR wymaga aby na każdej zmianie ratowników
wyznaczony był kierownik zmiany, wyznaczony do kontaktu z MCSiR. Osoba
kierownika zmiany będzie odnotowywana w harmonogramie pracy ratowników
oraz w dzienniku pracy ratownika, o którym mowa w ust. 6.
Czas świadczenia usług przez ratowników musi być zgodny z harmonogramem
pracy pływalni (godzinami otwarcia pływalni dla osób korzystających z pływalni).
Wykonawca zobowiązany jest poprzez ratowników do sporządzania, zgodnie ze
wzorem określonym w załączniku do opinii bezpieczeństwa (stanowiącej załącznik
do umowy), dziennych raportów pracy ratowników w tzw. dzienniku pracy
ratownika, o treści objętej wspomnianym wzorem. Dokumentacja, o której mowa
w zdaniu poprzednim ma być codziennie przed otwarciem hali basenowej
odbierana oraz po zamknięciu hali basenowej zdawana pracownikom (kasjerom)
Pływalni Miejskiej. Ww. dokumentacja stanowi własność MCSiR.
Każdorazowo, w czasie jednej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
ciągłość obsady równocześnie trzech stanowisk ratowniczych, stosownie do
postanowień opinii bezpieczeństwa. Rozmieszczenie poszczególnych stanowisk
pracy ratowników winno zabezpieczyć bezpieczeństwo na wszystkich nieckach
basenowych równocześnie, atrakcjach wodnych, zjeżdżalni i w strefie saun.
Niedopuszczalnym jest przebywanie dwóch lub więcej ratowników na tym samym
stanowisku pracy ratowników, chyba że uzasadnione jest to faktem
podejmowania akcji ratowniczej lub innym szczególnym zdarzeniem.
Ratownicy przez których wykonawca realizował będzie usługi, zobowiązani są do
posiadania przewidzianych prawem uprawnień do świadczenia usług. Wykonawca
przed pierwszym terminem przystąpienia każdego ratownika do świadczenia
usług zobowiązany jest do dostarczenia MCSiR usprawnień, potwierdzających jego
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9.

10.
11.

12.

1.

2.
3.

uprawnienia do świadczenia usług, pod rygorem niedopuszczenia ratownika do
świadczenia usług. MCSiR może w każdym czasie żądać dostarczenia mu do
wglądu w oryginale uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim pod
rygorem jak w tym zdaniu. MCSiR uprawniony jest do sporządzania kopii
uprawnień jw.
Ratownicy realizujący usługi zobowiązani są posiadać aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i P.Poż, które na swój koszt zobowiązany jest zapewnić Wykonawca.
MCSiR może żądać od Wykonawcy w każdym czasie okazania dokumentów
potwierdzających posiadanie przez ratowników aktualnego przeszkolenia w
zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za umiejętności i kwalifikacje
ratowników realizujących usługi będące przedmiotem umowy oraz za skutki
wynikające z nienależytego wykonania obowiązków przez ratowników.
Wykonawca ani ratownicy realizujący usługi nie mogą bez pisemnej zgody MCSiR
podejmować żadnej dodatkowej działalności na trenie pływalni, w tym w zakresie
nauki pływania w okresie obowiązywania umowy, pod rygorem odstąpienia przez
MCSiR od umowy ze skutkiem natychmiastowym - w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu tej przyczyny.
Ratownicy są zwolnieni z ponoszenia opłat za wejście na pływalnię w związku
z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku korzystania z obiektów i urządzeń
pływalni, które nie jest związane z realizacją umowy, wspomniane osoby
zobowiązane będą do ponoszenia opłaty z tego tytułu zgodnie z cennikiem
ustalonym przez MCSiR.
§ 6.
1. Strony zobowiązują się nawzajem do niezwłocznego zawiadamiania o
wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie umowy.
2. MCSiR zastrzega sobie prawo do kontrolowania należytego wykonania usług
realizowanych
przez
Wykonawcę
na
podstawie
umowy.
Kontrole
przeprowadzane przez MCSIR i ich wyniki będą odnotowane w dzienniku pracy
ratownika, a ewentualne uchybienia będą usuwane przez Wykonawcę w
terminie wskazanym przez MCSiR. Uprawnionym do przeprowadzenia kontroli
jest Dyrektor MCSiR w Nowym Targu lub upoważniona przez niego osoba.
3. MCSiR zapewni Wykonawcy nieodpłatnie na terenie pływalni pomieszczenie
socjalne, łazienkę oraz przebieralnię wyposażoną w szafki ubraniowe - z
przeznaczeniem na potrzeby ratowników. We wszystkich pomieszczeniach i na
terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Nie dostosowanie się
do zakazu może skutkować nałożeniem kary umownej.
4. MCSiR udostępni Wykonawcy telefon umożliwiający połączenie z numerami
alarmowymi, w szczególności Europejskim Numerem Alarmowym (112) oraz
numerami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.
5. MCSiR udostępni Wykonawcy dostęp do systemu nagłośniającego halę
basenową w celu podawania komunikatów głosowych.
§ 7.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy łącznie z tytułu realizacji umowy nie
przekroczy
kwoty
….................
(słownie
złotych:
….................................................................................................
złote
brutto),
zgodnie z ofertą Wykonawcy. Kwota ta zawiera należny podatek od towarów i
usług.
Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do MCSiR żadne roszczenie w przypadku
zlecenia Wykonawcy do realizacji usług o wartości mniejszej od wskazanej w ust.
1.
Strony ustalają, iż tytułu świadczenia przez jedną godzinę usług przez
trzyosobowy zespół ratowników, MCSiR zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości
…................
złotych
(słownie
złotych:
…................................................................).
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Realizowane przez Wykonawcę usługi zgodnie z umową strony rozliczać będą
w okresach
miesięcznych
(miesiącach
kalendarzowych).
Wynagrodzenie
Wykonawcy z tytułu zrealizowanych przez niego usług w danym miesiącu
kalendarzowym stanowić będzie sumę iloczynów godzin pracy poszczególnych
zespołów ratowników i ustalonej umową stawki wskazanej w ust 3.
5. Za zrealizowane usługi przez Wykonawcę strony rozliczać się będą za pomocą
faktur wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca.
6. Podstawą do wystawienia każdej faktury z tytułu przeprowadzonych zajęć będzie
każdorazowo
zestawienie ilości godzin świadczonych usług przez zespoły
ratowników, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone na piśmie przez
MCSiR. Podstawą do opracowania wspomnianego zestawienia będą za każdym
razem dzienne raporty pracy ratowników (zawarte w dzienniku pracy ratownika)
za miesiąc, za który sporządzone zostało zestawienie wskazanie w zdaniu
pierwszym niniejszego ustępu. Wspomniane zestawienie wraz z raportami
dziennymi wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca będzie przekazywał
MCSiR po zakończeniu miesiąca objętego danym zestawieniem.
7. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na
rachunek Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania
przez MCSiR. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie
rachunku bankowego MCSiR nastąpi w wyżej wymienionym terminie.
8. Przyjęcie przez MCSiR faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin
zapłaty odmiennie niż w ust. 7, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury
określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej.
§ 8.
1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od daty jej zawarcia do dnia 31
grudnia 2016 roku.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
§ 9.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy, MCSiR może odstąpić od Umowy 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. Wykonawcy nie
przysługuje odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej
w niniejszym paragrafie.
§ 10.
1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę usług objętych umową niezgodnie z jej
treścią, MCSiR może nakazać Wykonawcy zaprzestać ich świadczenia. W takim
przypadku MCSiR uprawniony jest do zlecenia wykonania niezbędnych czynności
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w tym uprawniony jest do zlecenia
realizacji usług, osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
2. MCSiR przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach określonych Umową, w tym gdy:
1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca dopuścił się naruszenia jakiegokolwiek postanowienia umowy, w tym
m.in.: nie wykonuje usług objętych umową lub wykonuje je w sposób niezgodny
z umową jak i narusza zakazy wynikające z umowy bądź nie spełnia wymagań
określonych umową.
3. MCSiR może odstąpić od umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w
terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w
ust. 2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności
4.
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§ 11.
1. MCSIR przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości:
1) 1.000,- złotych (jeden tysiąc) - za każdy przypadek związany z naruszeniem
przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień umowy wskazanych w § 1
ust. 3, § 2 ust. 1-3, § 3 ust. 1-3, § 4 ust. 1-2 i ust. 5, § 5 ust. 1-4, ust. 6-9 oraz
ust. 11, § 6 ust. 1 i ust. 3, nie powodujący jednakże przestoju w
funkcjonowaniu całej pływalni bądź jej części,
2) 300,- złotych (jeden tysiąc) – za każdą rozpoczętą godzinę przestoju
w funkcjonowaniu całej pływalni lub jej części, wynikającego z naruszenia
przez Wykonawcę któregokolwiek z przepisów wskazanych w p-cie 1)
niniejszego ustępu,
3) 10 % wartości kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, jeżeli MCSiR
odstąpi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2 pkt 3)
umowy, a także gdy MCSiR odstąpi od umowy w przypadku wskazanym w § 5
ust. 11 umowy, jak i w którymś z przypadków przewidzianych w kodeksie
cywilnym.
2. MCSiR przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należnych od
Wykonawcy kar umownych oraz innych należności wynikających z Umowy.
§ 12.
MCSiR może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 13.
Żadna ze stron nie może bez pisemnej zgody drugie strony przenieść na osobę
trzecią swojej wierzytelności wobec drugiej strony z tytułu umowy.
§ 14.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, jak i aneksów do umowy, wymagają
dla swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki.
§ 15.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez
właściwy sąd ze względu na siedzibę MCSiR.
§ 16.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy ustawy prawo zamówień
publicznych.
§ 17.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej Strony.

Załączniki:
nr 1 - opinia bezpieczeństwa wraz z wskazanymi w tym dokumencie załącznikami,
nr 2 – regulamin pływalni miejskiej w Nowym Targu,
nr 3 – regulamin korzystania z saun,
nr 4 – regulamin korzystania ze zjeżdżalni,
nr 5 – regulamin korzystania z niecki whirlpool.
MCSiR:
…....................................................

Wykonawca:
….............................................
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie

Imię/ Nazwisko/ Firma wykonawcy ..........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Stosownie do treści art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówie ń
publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 z późn zm.) oświadczam, iż wykonawca którego
reprezentuję spełnia warunki dotyczące:
1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,
3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................

..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie

Imię/ Nazwisko/ Firma wykonawcy ..........................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z 2013r. poz. 907 z późn zm.) oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w ustawy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................
..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Nazwa i adres wykonawcy ................................................................................................
............................................................................................................................................
L.p.

Rodzaj i zakres

Całkowita

Termin

Nazwa

zamówienia

wartość

realizacji

zamawiającego

..................................................
/ Podpis upoważnionego
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Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres wykonawcy
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
L.p. Nazwisko i imię

Funkcja (rola)

Opis

Informacja

w realizacji

posiadanych

o podstawie

zamówienia

uprawnień,

dysponowania

kwalifikacji

osobą

Adres
zameldowania

..................................................
/ Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy /
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Oświadczenie

Imię/ Nazwisko/ Firma wykonawcy ..........................................................................................
...........................................................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Oświadczam że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wymienione
w wykazie stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadaj ą
wymagane ustawowo uprawnienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................
..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 8 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Imię/ Nazwisko/ Nazwa wykonawcy ..........................................................................................
...........................................................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówie ń
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z pó źn. zm.) przedk ładam l istę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) lecz pomimo
naszej przynależności do niżej wymienionej grupy, oraz złożenia przez nas odr ębnej oferty w
niniejszym postępowaniu, istniejące między nami powiązania nie prowadz ą do naruszenia
uczciwej konkurencji pośród Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.
a)………………………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………………….
c)……………………………………………………………………………………………….
2*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuj ę, i ż nie nale żę
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.)
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................
..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
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