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Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
wg rozdzielnika

Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego
oraz wyjaśnieniami.

Zamawiający – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, działając w trybie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz.  907),  w związku z zapytaniami  dotyczącymi  postanowień SIWZ dla postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego,  w trybie przetargu nieograniczonego  nr AT-271-3/13,
pn.:  „Kompleksowa  obsługa  ratownicza  Krytej  Pływalni  „Aquarius”  Myślenickiego
Ośrodka Kultury i  Sportu w 2014 roku - przy ul.  Ogrodowej 19 w Myślenicach”,  po
dokonaniu  analizy  pytań  złożonych  przez  Wykonawców,  przedstawia  następujące
wyjaśnienia:

PYTANIE 1

W jaki sposób należy udokumentować posiadanie uprawnień do wykonywania ratownictwa
wodnego? Czy trzeba dołączyć kopię decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych czy wystarczy
print screen ze strony Ministerstwa z listą podmiotów uprawnionych?

ODPOWIEDŹ 1

Zgodnie z treścią rozdziału  V pkt  1 SIWZ, Wykonawca,  celem potwierdzenie,  iż  posiada
stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają  obowiązek ich posiadania,  zobowiązany jest  przedłożyć  oświadczenie  o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 SIWZ,
sporządzone  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ.  Niezależnie  od
powyższego,  Wykonawcy  mogą  przedłożyć  ponadto  inne  dokumenty  potwierdzające
posiadanie takich uprawnień wraz z ofertą.

Co istotne,  Zamawiający  przed podpisaniem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,
będzie  wymagał  od Wykonawcy,  którego oferta zostanie  wybrana jako najkorzystniejsza,
przedłożenia  kopii  decyzji  administracyjnej  lub  innego  dokumentu  stwierdzających
posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania przedmiotowej działalności, oraz
utrzymywania  posiadania  tych  uprawnień  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia,  pod
rygorem odstąpienia od czynności podpisania umowy albo od umowy już podpisanej z winy
Wykonawcy.

Z uwagi  na powyższe  Zamawiający  wprowadza następujące zmiany w treści  SIWZ oraz
załącznika nr 7 do SWIZ – Wzorze Umowy:

W rozdziale XV SIWZ dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:

„Przed  podpisaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  Wykonawca
zobowiązany  jest  przedłożyć  wszelkie  dokumenty  potwierdzające,  że  on oraz osoby,
którymi  dysponuje,  biorące  udział  w  realizacji  niniejszego  zamówienia,  posiadają
stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa.”



W § 1 Wzoru Umowy dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Wykonawca, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, zobowiązany jest posiadać
stosowne  uprawnienia  umożliwiające  mu  wykonywanie  działalności  ratownictwa
wodnego, w powyższym zakresie.”

W § 6 Wzoru Umowy dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„W  przypadku braku  posiadania  przez  Wykonawcę  stosownych  uprawnień
umożliwiających  mu  prowadzenie  działalności  w  zakresie  ratownictwa  wodnego  lub
utraty  takich  uprawnień  w  trakcie  realizacji  Umowy,  powodujących  niemożność
prowadzenia  przez  niego  takiej  działalności,  Zamawiający  uprawniony  będzie  do
odstąpienia  od  Umowy  z  winy  Wykonawcy  w  terminie  natychmiastowym  od  daty
powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.”

PYTANIE 2

Dlaczego w projekcie umowy posługujecie się Państwo nie obowiązującym już przepisem:
"rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających
sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz.358)"?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający  omyłkowo  powołał  się  we  wzorze  umowy na  wskazane  przez  Wykonawcę
rozporządzenia.  Dlatego  też,  celem uniknięcia  wątpliwości  w  tym  zakresie,  Zamawiający
wprowadza następujące zmiany w treści załącznika nr 7 do SWIZ – Wzorze Umowy:

Z treści regulacji § 1 ust. 2 Wzoru Umowy  usuwa się pkt 1. Dawne pkt 2 i 3 przybierają
numerację odpowiednio 1 i 2.

W § 1 ust.  2  pkt  1 (dawny pkt  2)  Wzoru Umowy przed przecinkiem dodaje  się  zapis  o
następującym brzmieniu:

„oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie przepisów tej ustawy”

Z uwagi na wprowadzenie powyższych zmian w treści SIWZ, Zamawiający zamieszcza
na swojej stronie internetowej tekst jednolity SIWZ uwzględniający wprowadzone w
nim zmiany.

UWAGA! :

Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż termin składania ofert upływa dopiero w dniu
11.12.2013  roku,  zaś  zmiany  wprowadzone  do  SIWZ  są  nieistotne,  nie  przewiduje
przedłużenia tegoż terminu.
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