
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:
„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” 

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku -
- przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”

ROZDZIAŁ I.
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice
NIP 681-13-53-451
TEL. 012 272 15 11 
FAX 012 272 15 11
e-mail: mokis@myslenice.pl

ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwaną dalej „ustawą”.
2.  Do  postępowania  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  stosuje  się  przepisy
ustawy oraz przepisy innych aktów prawnych.

ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.  Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  polegającej  na
zapewnieniu obsługi ratowniczej na Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka
Kultury  i  Sportu  (położonej  w  Myślenicach  przy  ulicy  Ogrodowej  19),  dalej  zwanej
Pływalnią,  w  szczególności  pełnienia  dyżurów  ratowniczych  w  godzinach  otwarcia
Pływalni i stałej obserwacji niecek basenowych, w tym:



 basenu pływackiego o wymiarach: długości 25,02 m, szerokość 16 m, sześć torów, 2
zewnętrzne tory o szerokości 3 m i 4 tory o szerokości 2,5 m, głębokość zmienna od
1,45 m do 2,05 m

 basenu do nauki pływania o wymiarach: długość 12,5 m, szerokość 6 m plus 1 m dla
pochylni schodzącej do wody dla osób niepełnosprawnych, głębokość 0,95 m do 1,15
m, wyposażony w natryski do masażu,

 jacuzzi - 1 wanna

 strefy suchej - sauny

2.  Szczegółowe  wymagania  oraz  opis  zakresu  obowiązków związanych  z  realizacją
przedmiotowego  zamówienia  zawarte  są  w  załączniku  nr  6  niniejszej  SIWZ oraz  w
załączniku nr 7 SIWZ stanowiącej  Wzór Umowy.
3. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
98341140- 8 – Usługi dozorowania.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający po przeprowadzeniu niniejszego postępowania nie przewiduje zawarcia
Umowy ramowej.

ROZDZIAŁ IV.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

01.01.2014 – 31.12.2014.(12 miesięcy)

ROZDZIAŁ V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na  podstawie  oświadczenia  wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 



Na  podstawie  oświadczenia  wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w
postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia  .
Wykonawca  powinien  dysponować  co  najmniej  czterema  osobami posiadającymi
wymagane uprawnienia ratownika stawiane przez ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 roku nr
208, poz.1240), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23
stycznia  2012  r.  (Dz.  U.  z  2012  roku  poz.  108)  w  sprawie  minimalnych  wymagań
dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego
obszaru wodnego i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie
wodnym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Na podstawie wykazu osób, sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr
4a do niniejszej SIWZ, oraz oświadczenia wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa powyżej,
sporządzonego na podstawie wzoru oświadczenia wymienionego w rozdziale VI pkt 2.2
niniejszej  SIWZ  (Załącznik  nr  4b),  oraz  na  podstawie  oświadczenia  wykonawcy  o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1
niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).
4. Sytuacji finansowej i ekonomicznej.
Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości
co najmniej 50.000,00 zł.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Na  podstawie  oświadczenia  wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2),
oraz  przedstawionej  opłaconej  polisy  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o których mowa w rozdziale VI pkt
2.3 niniejszego SIWZ.

ROZDZIAŁ VI.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawca winien dostarczyć:
1. Dokumenty składające się na ofertę:
1.1 Oryginał oferty sporządzonej na formularzu Oferta - stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ.
1.2  Pełnomocnictwo  (w  oryginale)  do  reprezentowania  podmiotów  występujących
wspólnie  (spółki  cywilne,  konsorcja).  Z  powyższego  dokumentu  powinien  wynikać



zakres  udzielonego  pełnomocnictwa  (pełnomocnik  winien  być  powołany  przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
2. Wykonawca w celu wykazania (potwierdzenia) spełniania warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć:
2.1 Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o
spełnieniu  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  tej  ustawy  -  wg  wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2.2 Wykaz osób – załącznik nr 4a, oraz oświadczenie wykonawcy, że osoby będące
uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane  uprawnienia  –
załącznik nr 4b.
2.3  Opłaconą  polisę  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca w celu wykazania (potwierdzenia) braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.  24 ust.  1  ustawy jest
zobowiązany wraz z ofertą złożyć:
3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszej SIWZ.
3.2.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  
o działalności 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 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
4. Inne dokumenty:
4.1  Oświadczenie  wykonawcy  (złożone  na  formularzu  „Oferta”  załącznik  nr  1. do
niniejszej SIWZ), o:
- związaniu ofertą przez okres 30 dni,
- zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty,
- zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
- zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze Umowy
(stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ).
Uwaga: dokument składany w formie kserokopii winien być poświadczony za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę, tj. posiadać adnotację np. „za zgodność z oryginałem”
opatrzoną odręcznym podpisem Wykonawcy.
4.2.  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, o przynależności bądź braku
przynależności do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o ile dotyczy).



ROZDZIAŁ VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ I

DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY.

1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.  Oferta  musi  być  złożona pod rygorem nieważności,  w formie  pisemnej,  w języku
polskim.
4. Oferta oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji  wykonawcy  określoną  we  właściwym  rejestrze  lub  innym  dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do
oferty (np. pełnomocnictwo, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez
wykonawcę.
5.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  powinny  być  podpisane  lub
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji  wykonawcy  określoną  we  właściwym  rejestrze  lub  innym  dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
6.  Wszystkie  dokumenty  składane  w  formie  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem, muszą być poświadczone przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy,  zgodnie  z  formą  reprezentacji  wykonawcy  określoną  we  właściwym
rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
7. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem określonym w ustawie.
10.  Wykonawcy wspólnie  ubiegający się  o udzielenie zamówienia,  muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego.
11. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za termin złożenia oferty przyjmuje
się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się u zamawiającego.
12.  Ofertę,  oświadczenia  oraz  dokumenty  należy  złożyć  zabezpieczoną,  w  sposób
uniemożliwiający  zapoznanie  się  z  jej  zawartością  przed  upływem  terminu  otwarcia
ofert.
13. Opakowanie, w którym znajduje się oferta, oświadczenia oraz dokumenty powinno
być oznaczona w następujący sposób:



„Oferta  –  przetarg  nieograniczony na  kompleksową obsługę  ratowniczą  Krytej
Pływalni”Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul.
Ogrodowej 19 w Myślenicach.  Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić (poprawić,
uzupełnić) ofertę.
15. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie w formie pisemnej zmienionej
oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi
jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać już złożoną
ofertę.  Zamawiający  wyda  ofertę  wykonawcy,  tylko  na  podstawie  oświadczenia,
złożonego w formie pisemnej, zawierającego żądanie zwrotu oferty. Osoba składająca
oświadczenie,  w  którym  żąda  wycofania  oferty,  musi  być  upoważniona  ze  strony
wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być
załączone do żądania wycofania oferty.

ROZDZIAŁ VIII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.W niniejszym  postępowaniu  zamawiający  i  wykonawcy  będą  porozumiewać  się  w
następujący sposób:   
-  wszelkie  oświadczenia,  zapytania  do  treści  SIWZ  i  wyjaśnienia  zamawiającego,
modyfikacje  treści  SIWZ,  w tym także przedłużanie terminu składania ofert,  wnioski,
zawiadomienia  oraz  informacje  mogą  być  przekazywane za  pośrednictwem e-maila,
faxu lub pisemnie,
-  na  żądanie  nadawcy  e-maila  lub  faksu  odbiorca  zobowiązany  jest  niezwłocznie
potwierdzić jego otrzymanie,
2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali
SIWZ, z zastrzeżeniem określonym w art. 38 ustawy.

ROZDZIAŁ IX.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.Osobami  uprawnionymi  ze  strony  Zamawiającego do  kontaktowania  się  z
Wykonawcami są:
z-ca dyrektora MOKiS –  Witold Rozwadowski, nr tel. 12 272 15 11
kierownik Krytej Pływalni – Dominika Cuprian, nr tel. 12 272 31 32 
2. Korespondencję pisemną należy przekazywać na adres zamawiającego wskazany w
rozdziale I SIWZ.



ROZDZIAŁ X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XI.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1.Ofertę   należy  złożyć  do  dnia  11.12.2013 r.  do  godz.  10:00
  

w  siedzibie
Zamawiającego  
2. Zamawiający zwróci Wykonawcom niezwłocznie oferty złożone po terminie składania
ofert.

ROZDZIAŁ XII.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.Oferty zostaną otwarte w dniu o 11.12.2013 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

2. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Zamawiającego
zarządzeniem Dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

3.  Otwarcie  ofert  jest  jawne  (art.  86  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych)-
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

4.  Przed  otwarciem  ofert  Przewodniczący  Komisji  Przetargowej  poda  kwotę
przewidzianą przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

5.  Po  otwarciu  ofert  przewodniczący  komisji  poda: nazwy  (firmy)  oraz  adresy
wykonawców,  a także informacje dotyczące ceny i  warunków płatności  zawartych w
ofertach. 

6.  Koperty  oznaczone  „WYCOFANIE”  zostaną  otwarte  i  odczytane  w  pierwszej
kolejności.

7. W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert na jego wniosek
Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3.

8. Komisja przetargowa dokona w części niejawnej badania, przeglądu i oceny ofert w
celu wyboru spośród ofert nie odrzuconych, oferty najkorzystniejszej.

9.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert,  Zamawiający może żądać udzielenia
przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym fakcie Wykonawcę (art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

11. Ocena ofert odbędzie się komisyjnie.

1. Oceny i sprawdzenia ofert dokonują członkowie Komisji Przetargowej indywidualnie.



2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród wykonawców nie wykluczonych z
postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję Przetargową.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy

ROZDZIAŁ XIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca poda cenę jednostkową za pełnienie godzinnego dyżuru ratowniczego
oraz wartość całego przedmiotu zamówienia.
2.  Cena  oferowana  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  towarzyszące,  związane  z
realizacją zamówienia.
3.  Ceny  muszą  być  określone  przez  Wykonawcy  z  uwzględnieniem  ewentualnych
upustów, jakie Wykonawca oferuje.
4. Wykonawca poda cenę netto i brutto jednostki a także wysokość podatku VAT. 
5. Cena musi być również podana w złotych polskich słownie.
6.  Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu
(walucie polskiej).

ROZDZIAŁ XIV.
KRYTERIA OCENY OFERT.

Sposób dokonywania oceny będzie następujący:
Kryterium cenowe 100% znaczenia określone zostanie wg następującego wzoru:

LP = (Ca : Cb) x 100

gdzie:  
LP – liczba punktów

Ca – cena brutto oferty najtańszej, cena jednostkowa brutto za pełnienie godzinnego
dyżuru ratowniczego oferty najtańszej

Cb – cena brutto oferty ocenianej, cena jednostkowa brutto za pełnienie godzinnego
dyżuru ratowniczego oferty ocenianej,

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XV.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofert, o:
1.1 Wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  i  nazwisko,
siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca



zamieszkania  i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w kryterium oceny ofert.
1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.4 Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
2.  O  terminie  oraz  miejscu  podpisania  umowy  Zamawiający  zawiadomi  na  piśmie
Wykonawcę,  którego  ofertę  wybrano. Wykonawca  zobowiązany  jest  stawić  się  we
wskazanym  terminie  w  siedzibie  Zamawiającego  celem  podpisania  umowy.  Nie
zgłoszenie  się  Wykonawcy w w/w terminie  będzie traktowane jako uchylenie  się  od
zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli  się od zawarcia umowy
Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o  których  mowa  w pkt.  1.1  na  stronie  internetowej  www.mokis.myslenice.pl oraz  w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem
załączonym  do  niniejszej  specyfikacji,  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
6.  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.

ROZDZIAŁ XVI.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

ROZDZIAŁ XVII.
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XVIII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Środki ochrony prawnej.

http://www.mokis.myslenice.pl/


1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzsyakaniu
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
art. 179 i n. ustawy Pzp.

2)   Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej, przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp.,
c) zamawiającemu w postaci skargi do sądu określonej w art. 198a-198g ustawy Pzp.

2. Odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp,
jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na
wniesienie odwołania w taki sposób aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.
Szczegółowo kwestie odnoszące się  do odwołania przedstawione są w art.  180-198
ustawy Pzp.
3. Skarga do sądu.

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi
do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XIX.
INFORMACJE  DOTYCZĄCE  UMOWY  KTÓRA  ZOSTANIE  ZAWARTA  Z

WYKONAWCĄ

1. Ogólne warunki umowy (wzór umowy) stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
Zgodnie  z  art.144 ust.  1  ustawy Pzp Zamawiający przewiduje  możliwość  dokonania
zmian  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  pod  warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony.
W szczególności Zamawiający dopuszcza:
a)  aktualizację  danych  Wykonawcy  i  Zamawiającego  poprzez  zmianę  nazwy  firmy,
zmianę  siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
b)  jeżeli  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
c)  zmianę  wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  z
zastrzeżeniem  zachowania  uprawnień  wymaganych  w  niniejszym  zamówieniu.  
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.



Załączniki:
nr 1 – formularz ofertowy
nr 2 – oświadczenie w trybie art. 44 ustawy Pzp
nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
nr 4a – wykaz osób
nr  4b  -  oświadczenie  wykonawcy,  że  osoby  będące  uczestniczyć  w  wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
nr 5 – oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
nr 7 – wzór umowy



Załącznik nr 1
..............................................          

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i siedziba Oferenta

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Kompleksowa  obsługa  ratownicza  Krytej  Pływalni  „Aquarius”  Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku -  przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.”

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Nazwa i adres oferenta:
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

NIP………………………
REGON…………………
KRS/Wpis do ewidencji……………………………………………………………………….
....................................................................................................

4.  Oferujemy  wykonanie  Przedmiotu  Zamówienia  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia na:

„Kompleksowa  obsługa  ratownicza  Krytej  Pływalni  „Aquarius”  Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku -  przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.”

5. Oferujemy wykonanie zamówienia na kwotę: 
- cena za każdą godzinę pracy ratownika (60 minut) dyżuru ratowniczego :

NETTO ZŁ ............................... (słownie złotych) .........................................................

BRUTTO ZŁ ............................ (słownie złotych) .........................................................



PODATEK VAT ZŁ ….............. (słownie złotych) .........................................................

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia
oraz przygotowania i złożenia oferty.
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Oświadczamy, że usługi będziemy wykonywać siłami własnymi ( zamierzamy zlecić –
wykaz  usług  i  informacje  o  podwykonawcach  zawarliśmy  w  treści  oferty.)*
10.Oświadczamy, że przedstawione postanowienia do umowy (projekt umowy)* zostały
przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych.
11. Akceptujemy termin zapłaty - 7 dni.

* - niepotrzebne skreślić

12 . Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................dnia…………………
      

.......................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy



Załącznik Nr 2
..............................................          

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 pkt 1 – 3
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy:    .........................................................................................

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

Adres: .................................................................................................................................

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Kompleksowa  obsługa  ratownicza  Krytej  Pływalni  „Aquarius”  Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku -  przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.”

Oświadczam, że:

1.Posiadam uprawnienia wymagane ustawami, do wykonywania określonej działalności
lub czynności,
2.Posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję  potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.Znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia,

................................dnia…………………
      



.......................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy



Załącznik nr 3
............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy:    .........................................................................................

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

Adres: ...........................................................................................................................

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku -  przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.”

Oświadczam, że:
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

................................dnia…………………
      

......................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy



Załącznik Nr 4a
........................................    
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Nazwa wykonawcy:    .........................................................................................

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

Adres: ..........................................................................................................................

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

WYKAZ OSÓB  KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ W
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Lp.  Imię i nazwisko  Wykształcenie 
kwalifikacje 
zawodowe

Stanowisko w 
realizacji i 
zakres czynności

Lata praktyki 
zawodowej 

Nr i rodzaj 
uprawnień 

................................. .................................................................
 miejscowość, data pieczęć i podpis Wykonawcy 



Załącznik Nr 4b
........................................    
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy:    .........................................................................................

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

Adres: ..........................................................................................................................

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

ŻE OSOBY BĘDĄCE UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ
WYMAGANE UPRAWNIENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku -  przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.”

Oświadczam, że:
Osoby będące uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: Pan/Pani  ………………….,
Pan/Pani  ………………….,  Pan/Pani  ………………….,  Pan/Pani  ………………….,
Pan/Pani  ………………….,  Pan/Pani  ………………….,  Pan/Pani  ………………….,
posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdziale V. pkt. 3 SIWZ.

................................dnia………………
      

...................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy



Załącznik nr 5
........................................    
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
 

Nazwa wykonawcy:    .........................................................................................

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

Adres: ...........................................................................................................................

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego

Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku -  przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.”

Oświadczam, że:
Stosownie  do  treści  art.  26  ust.  2d  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907):

- przynależę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.*, 

wobec powyższego w załączeniu przedkładam(y) listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej;

(W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wyko-
nawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należą-
cych do grupy kapitałowej do której przynależy).

- nie przynależę do grupy kapitałowej  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp.*

*niepotrzebne skreślić

................................dnia……………
      

...................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy



Załącznik Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis zakresu obowiązków oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 

„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku -  przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.”

Usługi w zakresie ratownictwa wodnego muszą być świadczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem podanych niżej warunków.

1.  Godziny świadczenia usługi: od 6 
50

 do 22 
00

 .

PORZĄDEK CZYNNOŚCI RATOWNICTWA WODNEGO NA PŁYWALNI KRYTEJ
MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
I. PODSTAWOWYM I ZADANIAMI RATOWNICTWA WODNEGO SĄ: 
1) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w niecce 
basenowej i na plaży basenowej; 
2) stała obecność dwóch ratowników na plaży basenowej oraz stała obserwacja 
plaży i niecki basenowej; 
3) nadzorowanie przestrzegania regulaminu pływalni oraz innych przepisów 
porządkowych przez osoby korzystające z pływalni; 
4) nadzór nad ruchem osób w obrębie niecki i plaży basenowej oraz natrysków; 
kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności 
mycia się pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp.
5) kontrolowanie warunków kąpieli i odnotowywanie tych warunków w dzienniku 
dyżurów;
6) likwidacja zanieczyszczeń powstałych na wodzie i wokół niecki w trakcie pełnienia 
dyżurów ratowniczych.
7) bieżące prowadzenie dziennika służby ratowniczej; 
8) obsługa sprzętu basenowego; współpraca z działem technicznym w zakresie 
bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali 
basenowej 
9) obsługa punktu medycznego i utrzymywanie w nim porządku,
10) obserwacja i obsługa sauny - sprawdzanie bezpieczeństwa osób tam 
przebywających
11) udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu Pływalni, 
obsługi i działania urządzeń typu: sauna, jacuzzi itp.

II. ZADANIA RATOWNICTWA WODNEGO WYKONYWANE SĄ POPRZEZ:
1) stałe obserwowanie powierzonego obszaru hali basenowej i natychmiastowe 
reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji 
ratowniczej;
2) udzielanie pierwszej pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej;
3) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na hali 
basenowej;



4) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich 
przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek 
oraz innych nieczystości;
5) przybywanie punktualnie o wyznaczonym czasie na miejsce pracy i nie 
opuszczanie go przed upływem ustalonego czasu pracy bez uzasadnionej 
przyczyny;
6) pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku – opuszczenie stanowiska pracy 
przed przybyciem zmiennika jest surowo zabronione;
7) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz przepisów 
przeciwpożarowych;
8) dbanie o czystość i porządek wokół miejsca pełnienia czynności oraz w 
pomieszczeniach ratowników i punkcie medycznym;
9) należyte zabezpieczenie, po zakończeniu czynności, narzędzi, urządzeń i 
pomieszczeń pracy; okresowa ich dezynfekcja,
10) niezwłoczne powiadomienie kierownika obiektu lub Dyrektora MOKiS o 
zaistniałych wypadkach, usterkach technicznych i innych ważnych okolicznościach 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie;
11) sterowanie oświetleniem w obrębie hali basenowej i dostosowanie go do potrzeb 
użytkowników oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia w razie zmiany warunków 
naturalnych, przerw w zajęciach i ograniczonego wykorzystania obiektu;
12) obsługiwanie aparatury nagłaśniającej, znajdującej się w pomieszczeniu 
ratowników,
13) pomoc w przygotowywaniu hali basenowej na zawody poprzez rozłożenie 
odpowiednich lin torowych oraz chorągiewek.

III. OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI RATOWNICTWA WODNEGO MAJĄ 
OBOWIĄZEK:
1) kontrolować przed rozpoczęciem pracy stan urządzeń oraz sprzętu, które 
zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się, stref dla umiejących i nie 
umiejących pływać;
2) współpracy z kierownikiem obiektu i stosowania się do jego poleceń w sytuacjach 
zagrożeń;
3) pomagania w pracy w miarę swoich możliwości i umiejętności, ratownikom 
niższego stopnia;
4) zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w celu poprawy organizacji pracy oraz 
bezpieczeństwa;
5) dbać należycie o powierzony sprzęt do nauki pływania oraz wyposażenie obiektu,
6) wykorzystywać powierzony sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją 
obsługi;
7) nosić strój ratowniczy zatwierdzony przez Dyrektora;
8) na bieżąco prowadzić dziennik dyżurów i dziennik służby ratowniczej;
9) poddawać się kontroli poziomu alkoholu w organizmie przy pomocy aparatu typu 
ALKO MAT przed rozpoczęciem czynności, a w trakcie ich wykonywania – na każde 
wezwanie Kierownika Pływalni lub Dyrektora MOKiS
10) rzetelnie i efektywnie wykonywać powierzone czynności;
11) przestrzeganie ustalonych godzin dyżurów w tj. przybywać punktualnie o 
wyznaczonym czasie na miejsce dyżuru i nie opuszczać tego miejsca przed upływem
ustalonego czasu dyżuru bez uzasadnionej przyczyny i wiedzy przełożonego;
12) stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy;
13) terminowo odbywać właściwe badania lekarskie;



14) aktualizować w wymaganych terminach uprawnienia niezbędne do wykonywania 
zawodu ratownika;
15) zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe i 
organizacyjne na temat które podjął w związku z wykonywaniem czynności;
16) przestrzegać zasad współżycia społecznego;
17) prezentować godny i właściwy stosunek do klientów, przełożonych i obsługi krytej
pływalni w Myślenicach, w szczególności poprzez bardzo kulturalne traktowanie 
klientów i odnoszenie się do nich z szacunkiem;
18) wykorzystywać pomieszczenia ( w szczególności punkt medyczny) wyłącznie do 
celów służbowych; z  pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania Umowy 
mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy
19) udzielania pomocy w organizacji zajęć grupowych i współpracy z prowadzącymi 
te zajęcia;
20) obsługi sprzętu basenowego ( liny, drabinki, pozostały sprzęt sportowy, 
dydaktyczny i rehabilitacyjny);
21) regularnie myć linie brzegową w basenie sportowym i rekreacyjnym;

IV. OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI RATOWNICTWA WODNEGO 
ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTZREGANIA :
A) ZBIORU PROCEDUR PT. „RATOWNICY – INSTRUKCJE, PROCEDURY, 
OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA” zawierających:
1. Regulamin Krytej Pływalni „AQUARIUS” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Myślenicach
2. Regulamin dla sekcji
3. Regulamin dla instruktorów
4. Regulamin dla grup zorganizowanych
5. Porządek czynności ratownictwa wodnego na Krytej Pływalni Myślenickiego 
Ośrodka Kultury i Sportu
6. Zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Krytej Pływalni „Aquarius”
7.Regulamin porządkowo - sanitrany – wymagania higieniczne w zakresie 
prawidłowej eksploatacji basenu
8. Regulamin wanny hydromasażu
9. Regulamin sauny
10.Instrukcja sterowania sauny
11. Instrukcja sterowania hydromasażami w basenie rekreacyjnym
12. Instrukcja sterowania oświetleniem hali basenowej
13.Instrukcja obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru
14. Procedury przejmowania i zdawania nadzoru ratowniczego nad grupą 
zorganizowaną.
15. Procedury czasowego wyłączenia określonych obszarów pływalni  z używalności,
16. Procedury łączności wewnętrznej i zewnętrznej w sytuacjach wypadkowych
17. Procedur udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
18. Procedury ewakuacji użytkowników z niecek i hal basenowych
19. Procedury kontroli i okresowej dezynfekcji sprzętu medycznego oraz procedury 
kontroli i wymiany wyposażenia medycznego
B) INSTRUKCJI PRZECIWPOŻAROWEJ KRYTEJ PŁYWALNI

...................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy



Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY

zawarta w Myślenicach w dniu................r., pomiędzy:

Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu, z siedzibą:
32-400 Myślenice, ul. J. Piłsudskiego 20, NIP 681-13-53-451
reprezentowanym przez Dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu,
mgr Małgorzatę Anitę Werner, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1
Przedmiot umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego
Zamawiający zamawia niżej wymienioną usługę:
„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku -  przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”,
a Wykonawca zobowiązuje się ją wykonać zgodnie z ofertą i specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
2. Zakres usług obejmuje w szczególności świadczenie usługi ratowników wodnych
pływalni  polegającej  na  zapewnieniu  bezpieczeństwa  osób  kąpiących  się  i
przebywających na Krytej Pływalni „Aquarius” zgodnie z obowiązującymi przepisami
w szczególności:

1) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach  wodnych  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  208,  poz.  1240)  oraz  aktami
wykonawczymi wydanymi na podstawie przepisów tej ustawy,

2) aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  w
sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  liczby  ratowników  wodnych
zapewniających  stałą  kontrolę  wyznaczonego  obszaru  wodnego  (Dz.  U.  z
2012 poz.108).

3. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób, korzystających z Pływalni.
4.  Wykonawca,  przez  cały  okres  realizacji  niniejszej  Umowy,  zobowiązany  jest
posiadać  stosowne  uprawnienia  umożliwiające  mu  wykonywanie  działalności
ratownictwa wodnego, w powyższym zakresie.



§ 2
Informacja o terminach i ilościach

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01. 2014. do 31.12.2014.

2. Strony ustalają, że przewidywany czas pracy obsługi ratowniczej pływalni krytej w
okresie obowiązywania umowy, wynosić będzie 7 dni w tygodniu, tj. codziennie w
godzinach od godz. 6.50 do godz. 22.00 w następujący sposób:

1) I zmiana:

 a) Czas usługi: godz. 6:50 – 14:30,

Godz. 6:50 –  7:00 – przygotowanie basenów do pacy,

Godz.7:00  –  14:30  –  zapewnienie  bezpieczeństwa  na  terenie  basenu,  
przekazanie dyżuru II-giej zmianie,

2) II zmiana

 a) Czas usługi: godz. 14:20 – 22:00
Godz. 14:20 -  14:30- odebranie zmiany I-ej,

Godz. 14:20 – 21:45 - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie basenu,

Godz. 21:45 – 22:00 – prace porządkowe na ternie basenu,

w sumie dziennie 15 h 20 min x 2 ratowników 

3) w układzie miesięcznym:

STYCZEŃ
30 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  =  920 h 
LUTY
28 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 858 h 40 min 
MARZEC
31 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 950h 40 min 
KWIECIEN
27 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut =  828 h 
MAJ
30 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut = 920 h   
CZERWIEC
29 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 889 h 20 min 
LIPIEC
31 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  =  950 h 40 min 
SIERPIEŃ  (przestój 2 dni)
29 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 889 h 20 min  
WRZESIEŃ ( przestój 5 dni)
25 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 766 h  40 min   
PAŹDZIERNIK
31 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 950 h 40 min. 
LISTOPAD
28 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 858h 40 min. x 
GRUDZIEŃ
27dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 828 h x 



czyli ogółem  10 610 h 40 min w okresie obowiązywania umowy

§ 3
 Wymagania dotyczące realizacji umowy

1.   W  czasie  otwarcia  pływalni  na  jednej  zmianie  musi  pracować  minimum  2
ratowników  (1 – basen sportowy, 2 – basen rekreacyjny).
2.  Ratownicy  wykonujący  zamówienie  nie  będą  podejmować  żadnej  działalności
gospodarczej w miejscu pracy w trakcie pracy,
3.Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełnienie dyżurów ratowniczych wyłącznie
przez  osoby  posiadające  uprawnienia  ratownika.  Ratownicy  winni  posiadać
ubezpieczenie  OC  i  NW.  Najpóźniej  na  dzień  przed  rozpoczęciem  dyżuru
ratowniczego  Wykonawca  obowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  kopię
dokumentu,  poświadczającego  posiadanie  uprawnień  ratownika  i  ubezpieczenia
przez daną osobę, oraz okazać na żądanie oryginały tych dokumentów.
4.  Wykonawca  obowiązany  jest  opracować  rozkład  dyżurów  ratowniczych  w
godzinach  pracy  Pływalni,  obejmujący  każdy  kolejny  miesiąc  kalendarzowy.  Na
siedem  dni  roboczych  przed  końcem  miesiąca  Wykonawca  obowiązany  jest
przedstawić u Zamawiającego w formie dokumentu, rozkład dyżurów na najbliższy
miesiąc kalendarzowy zgodny z ustaleniami pkt 2 umowy.
5.  Upoważniony  przedstawiciel  Zamawiającego  nadzorujący  wykonanie  umowy
kontroluje ilość rzeczywiście wykonanych godzin dyżurów ratowniczych. W tym celu
sporządza pisemne zestawienie obejmujące poszczególny miesiąc pracy Pływalni, w
przypadku  przekroczeń  odnotowując  imię  i  nazwisko  osoby  dyżurującej  oraz
ewentualne uwagi, w tym opóźnienia czy nieobecności.
6  Ze strony  Zamawiającego  osobą  odpowiedzialną  za  kontrolowanie  właściwego
realizowania przedmiotu umowy w tym kontrola z planu dyżurów ratowników będzie
kierownik Krytej Pływalni - Dominika Cuprjan.
7. Ze strony Wykonawcy przedstawicielem upoważnionym do podejmowania decyzji 
w ramach wykonywania przedmiotu umowy będzie ….................................

§ 4.
Informacje o płatnościach

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  zakresie  obsługi  ratowniczej  na  obiekcie
pływalni krytej Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne ustalone
jako  iloczyn  ilości  przepracowanych  godzin  przez  ratowników,  i  stawki 
roboczogodziny ratownika w kwocie . .......zł brutto.
2.  W  przypadku  pracy  obiektu  w  niepełnym  wymiarze  godzin   wynagrodzenie
określone w § 4 ust.1 umowy, przysługiwać będzie Wykonawcy proporcjonalnie do
ilości przepracowanych godzin w danym dniu.
3.  Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  płatne  będzie  po  wykonaniu  usługi,  na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca.



Każdorazowo  do  faktury  Wykonawca  przedłoży  zestawienie  przepracowanych
roboczogodzin  w  danym  miesiącu  zatwierdzone  przez  Zamawiającego  oraz
kserokopię listy obecności ratowników.
4.  Wynagrodzenie  płatne  będzie  przelewem przez  Zamawiającego  po  dokonaniu
akceptacji przedłożonego zestawienia przepracowanych roboczogodzin, w terminie 7
dni  od otrzymania faktury na konto Wykonawcy.  Za datę  zapłaty uważa się  datę
obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy, w zakresie stawni jednostkowej
brutto, o której mowa w ust. 1, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie ulega
zmianie.
6. Strony postanawiają, że w przypadku przestoju w pracy pływalni krytej powyżej 4
godzin  z  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego  lub  na  skutek  siły  wyższej,
Wykonawcy  przysługiwać  będzie  wynagrodzenie  proporcjonalnie  do
przepracowanych godzin.

§ 5.
 Sposób wykonania usług oraz zakres obowiązków

1.  Świadczenie  usług  odbywać  się  będzie  w  strojach  zakupionych  na  koszt  i
staraniem Wykonawcy po akceptacji przez Zamawiającego.
2. Zakres świadczonych usług obejmuje utrzymywanie w należytym stanie sprzętu
ratowniczego  oraz  wyposażanie  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  apteczek  w
lekarstwa  i  sprzęt  medyczny  w  niezbędnej  ilości  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami i normami.
3.  Wykonawca,  we  własnym  zakresie  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia
podstawowego  sprzętu  ratowniczego  na  potrzeby  należytego  funkcjonowania
zespołu ratowniczego oraz ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu
przez  Zamawiającego  pozostały  sprzęt,  który  przejmie  na  podstawie  protokółu
zdawczo – odbiorczego.
4.  Zamawiający  zapewnia  osobom,  pełniącym  dyżury  ratownicze  prawo  do
korzystania  z  wyznaczonej  toalety.  W  pozostałym  zakresie  zapewnienie
bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  pracy  osób  dyżurujących  obciąża
Wykonawcę.   
5.  Wykonawca  zatrudniający  ratowników  prowadzi  bezpośredni  nadzór  i  jest
bezpośrednio odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pracą ratowników,
w  tym  za  respektowanie  przepisów  prawa,  zasad  bezpieczeństwa,  postanowień
umowy, regulaminów i procedur.
6.Wykonawca  oświadcza,  że  osoby pełniące dyżury ratownicze spełniają  wymogi
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.  Wykonawca  oświadcza,  że  kwalifikacje  i  obsada  osobowa  dyżurów  spełnia
wymogi  określone  przez  Prezydium  Zarządu  Głównego  Wodnego  Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
8.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  będących  przedmiotem
niniejszej  umowy z  należytą  starannością,  w sposób profesjonalny,  ściśle  według



postanowień niniejszej umowy z załącznikami , ponosząc pełną odpowiedzialność za
rzetelne,  kompletne  i  terminowe  wykonanie,  przestrzegając  obowiązujących
przepisów prawa, w tym przepisów BHP, Ppoż., oraz WOPR.
9.  Wykonawca  w  trakcie  świadczenia  usług  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
regulaminów,  instrukcji  i  zasad  obowiązujących  u  Zamawiającego  oraz  do
przestrzegania  ZBIORU  PROCEDUR  PT.  „RATOWNICY  –  INSTRUKCJE,
PROCEDURY, OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA”.
10.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  prowadzenia  „Dziennika  Pracy Ratowników
WOPR Krytej Pływalni” oraz Dziennika Pracy punktu sanitarnego krytej pływalni”
11. Wykonawca w przypadkach zdarzeń wypadkowych zobowiązany jest wypełnić
„Kartę Wypadku” .
12.  W  ciągu  dwóch  tygodni  liczonych  od  podpisania  umowy  Wykonawca
zobowiązany jest do zapoznania swoich pracowników z dokumentami omówionymi w
pkt  9,10,11  niniejszego  paragrafu,   Instrukcją  p.poż  i  załącznikiem  nr  6  do
Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia  oraz do dostarczenia podpisanych
oświadczeń potwierdzający powyższy fakt.
13.  W czasie trwania niniejszej  umowy Wykonawca ma prawo dokonywać zmian
personalnych  na  stanowiskach  ratowników  jedynie  za  zgodą  Zamawiającego.
Wykonawca najpóźniej  dwa dni  przed dokonaniem zmian personalnych przedłoży
Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  posiadane  kwalifikacje  nowo
zatrudnionej  osoby  tj.  aktualną  legitymację  ratownika,  książeczkę  zdrowia  i  inne
niezbędne dokumenty uprawniające do wykonywania pracy.
14. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania każdorazowo kserokopii ważnych
dokumentów potwierdzających uprawnienia ratowników.
15. W przypadku stwierdzenia wykonywania usług przez ratownika będącego pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Wykonawca zobowiązany jest
do natychmiastowej  wymiany ratownika.  W takim przypadku Wykonawca również
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wynikającej z § 7 ust.2 pkt 4
niniejszej umowy. W razie powtarzających się sytuacji, Zamawiającemu przysługiwać
będzie  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  w  trybie  natychmiastowym,  bez
zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W
przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
wysokości  200 % wynagrodzenia łącznego brutto przysługującego mu za miesiąc
poprzedni.
16. Niezbędny sprzęt ratowniczy i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa  zostanie  przekazane  przez  Zamawiającego  w  przeddzień  rozpoczęcia
świadczenia usług.
17.Przekazanie  pomieszczeń  i  sprzętu  odbędzie  się  w  przeddzień  rozpoczęcia
świadczenia usług oddzielnym protokółem.
18.W  przypadku  zniszczenia  lub  utraty  przekazanego  protokólarnie  Wykonawcy
sprzętu, zobowiązany jest on do zakupienia nowego o takich samych parametrach
użytkowych.



§ 6.
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  stałego  posiadania  w  całym  okresie  trwania
niniejszej  umowy,  ważnego  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
2. Pierwszą polisę o której mowa w ust. 1, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu
przed  podpisaniem  niniejszej  umowy  wraz  z  ofertą  składaną  dla  potrzeb
postępowania  poprzedzającego  zawarcie  niniejszej  umowy.  W  przypadku
wygaśnięcia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, o której mowa w zdaniu
pierwszym  przed  zawarciem  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedłożyć  nową lub  przedłużaną polisę  spełniającą warunki  wskazane w ust.  1,
najpóźniej  w  dniu  podpisywania  niniejszej  Umowy.  W  braku  takiego  dokumentu,
Zamawiający odstąpi od podpisania umowy z winy Wykonawcy.
3.Potwierdzeniem  spełnienia  obowiązku  ubezpieczeniowego  przez  Wykonawcę
będzie przedłożenie Zamawiającemu każdorazowo bez wezwania, stosownej polisy,
na kolejne okresy ubezpieczeniowe.

§ 7.
Odpowiedzialność - kary umowne

1. Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w
mieniu Zamawiającego przez osoby wykonujące przedmiot umowy.
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę zapłaci on
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1)     za każde rozpoczęte 5 minut opóźnienia przez każdego z ratowników, w
rozpoczęciu wykonywania obowiązków – kara umowna w wysokości  0,5 %
wynagrodzenia  brutto za  dany  miesiąc  za  dany  zakres  usług  za  każdy
przypadek takiego opóźnienia.

2)     za  odstąpienie  od  umowy  lub  jej  części  przez  Wykonawcę  z  przyczyn
leżących po jego stronie – kara umowna w wysokości 30 % wynagrodzenia
brutto łącznego za miesiąc poprzedni,

3)     za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn
leżących  po  stronie  Wykonawcy  –  kara  umowna  w  wysokości  30  %
wynagrodzenia brutto łącznego za miesiąc poprzedni,

4)     za  inne  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  stwierdzone  notatką
Zamawiającego  -  kara w  wysokości  1  %  wynagrodzenia  brutto za  dany
miesiąc  za  dany  zakres  usług,  za  każdy  przypadek  nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy,

5)     za  brak  na  zmianie  wymaganej  ilości  personelu  o  odpowiednich
kwalifikacjach – kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany
miesiąc, za dany zakres usług, za każdy taki przypadek,



6)     za  brak  wymaganej  ilości  obsługi  ratowniczej  na  zmianie  i  konieczność
zamknięcia  niecki  basenowej  –  kara  umowna w wys.  50% wynagrodzenia
brutto łącznego za miesiąc poprzedni, za każdy taki przypadek.

3.  Jeżeli  szkoda  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy
przekracza wysokość kar umownych, w tym w szczególności jeżeli niewykonanie lub
nienależyte wykonanie obowiązków powoduje zamknięcie lub przestój  basenu lub
jego  części,  Zamawiający  ma  prawo  żądać  odszkodowania  uzupełniającego  do
pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4.  Jeżeli  w trakcie  wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem
niniejszej  umowy,  powstanie  szkoda  u  klientów  korzystających  z  obiektu
basenowego,  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  tę  szkodę,  na
zasadach wynikających z kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 415 k.c., art.416
k.c., art.444k.c. i 446 k.c.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

§ 8
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy

1.  Każda  ze  stron  ma  prawo  rozwiązać  niniejszą  umowę  z  zachowaniem  3
miesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  złożonego  drugiej  stronie  pod  rygorem
nieważności na piśmie.
2. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  terminu  do
naprawy,  lub powtarzających się nieprawidłowości pomimo wyznaczonego terminu
do  naprawy,  Zamawiający  ma  prawo  do  rozwiązania  niniejszej  umowy  w  trybie
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3.  W  przypadku  nienależytego  wykonywania  umowy  przez  Wykonawcę,
powodującego  powstanie  szkód  u  Zamawiającego,  a  w  szczególności  szkód  z
powodu zamknięcia obiektu basenowego, Zamawiający ma prawo do rozwiązania
niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W przypadkach określonych w ust.  2 i  3 Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo  do  dochodzenia  roszczeń  odszkodowawczych  na  zasadach  ogólnych  do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
5.  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.



§ 9
Zmiana umowy

1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  po  zawarciu  umowy  w
sprawie  zamówienia  publicznego,  pod  warunkiem  podpisania  aneksu
zaakceptowanego przez obie strony.
W szczególności Zamawiający dopuszcza:

a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy
firmy, zmianę  siedziby, zmianę formy prawnej itp.

b)  jeżeli  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

c) zmianę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
z zastrzeżeniem zachowania uprawnień wymaganych w niniejszym zamówieniu.
2.  W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia  Umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  7  dni  od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej  umowy wymagają dla swej  ważności  formy aneksu
podpisanego przez obydwie strony umowy.

§10.
Postanowienia końcowe

1.  Wykonawca  bez  zgody  Zamawiającego  nie  ma  prawa  dokonać  cesji
przysługującej  mu wierzytelności,  ani  prawa zlecać wykonanie przedmiotu umowy
lub jej części innym podwykonawcom.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej  umowie zastosowanie będą miały
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony będą się starały
rozwiązywać ugodowo, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia rozstrzygać je
będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

WYKONAWCA    ZAMAWIAJĄCY
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