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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  z dnia 10.05.2019r. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

 

Świadczenie usługi ratowniczej   na zbiorniku wodnym „Zalew Zadębie”  zlokalizowanym w Skierniewicach  
podczas sezonu letniego tj. od 22.06.2019 r. do 01.09.2019 r.   

nr sprawy:  271.1.2019 

 

 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

− Opis przedmiotu zamówienia  − Załącznik nr 1 

− Formularz ofertowy − Załącznik nr 2 

− Oświadczenie  − Załącznik nr 3 

− Wzór umowy 

− Wykaz sprzętu 

− Załącznik nr 4  

− Załącznik nr 5 

-     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej -     Załącznik nr 6 

-      Wykaz wykonanych usług  -     Załącznik nr 7 

  

  

 Z A T W I E R D Z A M: 

  

  

 W imieniu Zamawiającego  

  

       PREZES ZARZĄDU  

 

         Tomasz Przybysz 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

  Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z O. O. 

  tel. (46) 8338969;  NIP 836-13-31-395; REGON 750 051 324  

  Adres strony internetowej: www.pm.nawa-skierniewice.pl  

  Adres PEF – NIP 8361331395 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( Dz.U. Z 2018 r, poz. 1986 tekst jednolity z późn.zm) Prawo zamówień 
publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” lub  „ustawą”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa w pierwszej kolejności dokona  oceny ofert, a następnie zbada 
czy wykonawca,  którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

5.  Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy. 

6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego pod adresem  
www.pm.nawa-skierniewice.pl  

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji. 

1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi ratowniczej   na zbiorniku wodnym „Zalew Zadębie”  
zlokalizowanym w Skierniewicach  podczas sezonu letniego tj. od 22.06.2019 r. do 01.09.2019 r. poprzez: 

-  zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieliska strzeżonego ( 70 m linii brzegowej) 
zlokalizowanego  przy ul. Konwaliowej w godzinach 10.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 
10.00 – 19.00 w soboty niedziele i święta, 

- zapewnienia bezpieczeństwa  dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu pływającego w godzinach 10.00 – 

18.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 10.00 – 19.00 w soboty niedziele i święta, 

-  zapewnienia bezpieczeństwa  w hamowniach zjeżdżalni rurowych dla osób korzystających w godzinach 10.00 – 

18.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 10.00 – 19.00 w soboty niedziele i święta, 

-  organizacja patroli ratowników  zapewniając im  stale ( zacumowane przy pomoście dla sprzętu pływającego) do 
dyspozycji skuter ratowniczy z platformą, łódź ratowniczą z wyposażeniem ratowniczy i do płetwonurkowania, łódź 
wiosłową z wyposażeniem ratowniczym, (złożone w magazynie sprzętu pływającego) deski ratownicze, kajak 
ratowniczy na zbiorniku wodnym „Zalew Zadębie” w Skierniewicach oraz dodatkowych patroli w związku                              
z organizacją przez Pływalnię „NAWA”  imprez plenerowych ( 29 czerwca – „Zalewaya”, 20 lipca „Biesiada 
Skierniewicka” ) w postaci dyżuru ratowników mających do swej dyspozycji łódź motorową z oświetleniem oraz 
kamerą termowizyjną umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczej po zapadnięciu zmroku, dodatkowe dyżury 
będą realizowane od godziny 18.00 do 24.00  w dni  organizacji powyższych imprez nawet w przypadku zmiany ich 
terminu przez Pływalnia „NAWA”. 

 

Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

• ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1482 tekst jednolity, z późn. zm.), 

• ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 tekst 
jednolity, z późn. zm.), 
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• aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U.2012.108), 

• rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dot. wyposażenia wyznaczonych 
obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt 
medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012r., poz.261), 

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

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  
KOD CPV -  75252000-7 – służby ratownicze 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
IV.  Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności                                                       . 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  uzyskał zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania 
ratownictwa wodnego i w jej myśl jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego 
zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 18.08.2011 r. O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1482 ) 

b) zdolności  zawodowej.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje  co najmniej: 

- 10 osobami posiadającymi  uprawnienia ratownika wodnego z ważnym zaświadczeniem o  spełnieniu wymagań 
art. 13 na podstawie ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym  Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r., 
poz.2195 z późn.zm.) 

- Wykonawca spełni warunek jeżeli ponadto wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 1 odpłatne 
zlecenie przez cały sezon letni na podobnym obiekcie oraz załączy dowody, że usługa została wykonana 
należycie. 

c) zdolności technicznej.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje  co najmniej: 

 - 1 skuterem ratowniczym z platformą ratowniczą  

      - 1 łodzią  motorową ratowniczą z wyposażeniem ratowniczym , do płetwonurkowania i sprzętem medycznym, 
lekami i artykułami sanitarnymi ( zestaw R1) 

      -1 łodzią motorową z wyposażeniem ratowniczym, sprzętem medycznym, lekami i artykułami sanitarnymi               
(zestaw R1), oświetleniem oraz kamerą termowizyjną umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczej po 
zapadnięciu zmroku,  

     - 2 łodziami ratowniczymi wiosłowymi z wyposażeniem ratowniczym, 

     - 2 deskami ratowniczymi, 

     - 1 kajakiem ratowniczym, 

     - 1 kompletem sprzętu ratowniczego niezbędnego  do wypożyczenia kąpielisk wskazanego w rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dot. wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych                      
w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki                           
i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012r., poz.261)  

     - 1 kompletem sprzętu ratowniczego niezbędnego  do wypożyczenia obszarów wodnych w rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dot. wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w 
sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły 
sanitarne (Dz.U. z 2012r., poz.261)  
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2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

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

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 
lub dokumentów: 

a) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania: 

 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 

b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  uzyskał zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do 
wykonywania ratownictwa wodnego i w jej myśl jest podmiotem uprawnionym do wykonywania 
ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 18.08.2011 r. O bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1482 z późn. zm.) 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, przedłoży zamawiającemu: 

a) Wykaz osób (ilościowy) potwierdzający, że dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej 10 osobami 
posiadającymi  uprawnienia minimum ratownika wodnego, z potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych                    
(z datą nabycia uprawnień) i ważnym zaświadczeniem o spełnieniu wymagań z art. 13 na podstawie Ustawy 
z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017r. poz. 2195). 

b) Wykaz potwierdzający, że  Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min.  1 odpłatne zlecenie 
przez cały sezon letni na podobnym obiekcie wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie. 

c) wykaz sprzętu przeznaczonego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 3 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 złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                            
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26.07.2016 w sprawie Rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VI.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania    się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać 
pisemnie, lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia  
w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie 
formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: Pływalnia Miejska „NAWA”, 96-100 Skierniewice ul. B. Prusa 6a . 
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4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: t.przybysz@pm.nawa-skierniewice.pl. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane w formie elektronicznej wymagają 
na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi  
o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres t.przybysz@pm.nawa-skierniewice.pl.  w formie 
edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.  

Osobą do kontaktu jest Tomasz Przybysz -  email t.przybysz@pm.nawa-skierniewice.pl. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, przed upływem 
połowy terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,                 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VI. 
7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

VII.  Wymagania dotyczące wadium. 

 Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium 

 

VIII.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na 
wniosek Zamawiającego, 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. 

 

IX.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 
zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, 
oświadczenie o osobach  z dodatkowym uprawnieniem, oświadczenie o doświadczeniu osób                                       
z uprawnieniami  do wykonania zamówienia, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 
postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  



 

6 

 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną 
dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

 

Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o. 

ul. Prusa 6a, 96-100 Skierniewice 

 „ Oferta w postępowaniu  na Świadczenie usługi ratowniczej   na zbiorniku wodnym „Zalew Zadębie”  
zlokalizowanym w Skierniewicach  podczas sezonu letniego tj. od 22.06.2019 r. do 01.09.2019r.   

nr sprawy: 271.1.2019”  

Otworzyć  w dniu 27.05.2019  r. o godz. 10.15 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. 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 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy 
PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji 
kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone 
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. 
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany 
przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie 
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ 
należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII 
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
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potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

 

 

 

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 6a  w Skierniewicach – (Sekretariat) do dnia 
27.05.2019 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. X. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt 7a ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  w dniu 27.05.2019 r.  o godzinie 10.15. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm  które złożyli oferty w terminie; 

c) ceny zawartej w ofertach, 

d) Inne kryteria pozacenowe. 

 

XI.  Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg 
wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku.  

6. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. poz. 2177).  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, 

w którym realizowane jest zamówienie; 
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
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1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika                                    
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem 
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 
zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,  o których mowa powyżej. 

 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  
 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

 

XII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w  kryteriach: 

 „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

 „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”  – Z; 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena ofertowa 
brutto 

60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x60 pkt 

                            Cena badanej oferty 

Zdolność zawodowa: 

doświadczenie i 
kompetencje osób – 
ratownik  wodny z 

uprawnieniami   
sternika 

motorowodnego i  
płetwonurka oraz 

stażem od minimum 
24 m-cy  (Z) 

  40% 40 8 punktów za każdą osobę max 40 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + Z  

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

Z – punkty uzyskane w kryterium - kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia 
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4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „zdolność techniczna ,kwalifikacje zawodowe” dokonana 
zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 2 do SIWZ  pkt. D 1) 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

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

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 

2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy PZP. 

 

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu 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 PZP 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej  kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE.  

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych: 

1) administratorem danych osobowych jest Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o.  w Skierniewicach, ul. Prusa 6a,   

96-100 Skierniewice (dalej: Administrator). 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

kamil.suplewski@gmail.com dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.1.2019 –prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp.  

3) dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:  

a) wnioskodawcom zgodnie z ustawą Pzp, 

b) wnioskodawcom zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

( Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), 

mailto:kamil.suplewski@gmail.com
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c) organom publicznym i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Pływalni Miejskiej „NAWA” Sp. z o.o.  

czynności kontrolnych (np. Urząd Zamówień Publicznych,  Krajowa Izba Odwoławcza, Regionalna  Izba 

Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli),   

4) dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania, a następnie przez okres 

zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) 

5) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  jak również prawo żądania 

ich sprostowania* lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO**.  

6) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma 

Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

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

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

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

 
Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

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

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

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,                 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  


