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Myślenice, dnia 18.11.2019 roku 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 

ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice 

NIP 681-13-53-451 

tel. 12 272 15 11 

e-mail: mokis@myslenice.pl 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius”  

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w 2020 roku 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, 

wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice pod 

numerem 1, NIP 681-13-53-451, REGON: 000284888, adres strony internetowej: www.mokis.myslenice.pl, 

tel. 12 272 15 11, faks: 12 272 15 11.  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi 

ratownictwa wodnego 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: 

2.1.1 basenu pływackiego o wymiarach: długość 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, 

2.1.2 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, wyposażonego 

w natryski do masażu, 

2.1.3 jacuzzi - 1 wanna, 

2.1.4 strefy suchej - sauny. 

2.2. Szczegółowe wymagania oraz opis zakresu obowiązków związanych z realizacją przedmiotowego 

zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia. Sposób 

wykonania usługi określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

2.3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 75252000-7 – Służby ratownicze 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4.1. W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który: 

4.1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania, tzn. nie spełnia żadnej z przesłanek wykluczenia 

wskazanych w pkt. 5.1. 

4.1.2. jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego w rozumieniu ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1482 ze zm.) tj. uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

wymaga, aby czynności do wykonywania których niezbędne jest posiadanie uprawnień wykonywał 
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ten Wykonawca, który posiada uprawnienia. 

4.1.3. posiada odpowiednie doświadczenie, co oznacza iż wykonał, lub w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych, wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

dwie usługi z zakresu ratownictwa wodnego na terenie pływalni krytej lub odkrytej.  

4.1.4. dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej sześcioma osobami 

posiadającymi  uprawnienia ratownika wodnego z ważnym zaświadczeniem o spełnieniu wymagań 

określonych w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993). 

Dodatkowo, każda z osób winna posiadać co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego 

w pracy na stanowisku ratownika wodnego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi usług 

objętych niniejszym zamówieniem (przykładowo: ratownik na basenie, kąpielisku itp., dotyczy 

również umów cywilnoprawnych).   

4.1.5. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 500.000,00 zł. 

4.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu 

o dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.8-11.  

 

5. PRZYPADKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia wyklucza się: 

5.1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

pkt 4.1. lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia; 

5.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 

z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1468 i 1495), 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, 

c. skarbowe, 

d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

5.1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 5.1.2.; 

5.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5.1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami 

selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

5.1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

5.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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5.1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

5.1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

5.1.10.wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214); 

5.1.11.wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

5.1.12.wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

5.1.13.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

5.1.14.który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

5.1.15.będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

5.1.16.jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5.1.15; 

5.1.17.wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

5.1.18.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

5.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

5.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
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nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

5.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.3.  

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

6.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

Lp. NAZWA KRYTERIUM WAGA 

1 cena 60% 

2 kwalifikacje osób świadczących usługę 40% 

 

6.2. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto (z VAT) za jedną godzinę pełnienia 

dyżuru ratowniczego oraz wartość całego przedmiotu zamówienia (wykonanie zamówienia w zakresie 

określonym w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, na warunkach 

wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia).  

6.3. Porównywaną ceną będzie cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, obejmująca 

całkowity okres świadczenia usługi, wskazana w pkt I lit. c formularza oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

6.4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż ilość godzin wskazana w treści opisu przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1 do ogłoszenia) jest jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie (zwiększyć się bądź 

zmniejszyć), w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu Pływalni, spowodowanej m.in. 

wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią, a także zmianą godzin pracy 

obiektu. 

6.5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej Oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6.6. Liczba punktów uzyskanych w kryterium CENA będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 60, przy czym 1 pkt odpowiada 1% gdzie: 

C min – najniższa zaoferowana cena, obliczona w sposób określony w pkt 6.3. 

C bad – cena oferty badanej, obliczona w sposób określony w pkt 6.3. 

6.7. Podane w ofercie ceny brutto muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w ogłoszeniu, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego 

z umową i obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.  

6.8. Liczba punktów w kryterium KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGĘ przyznawana 

będzie za dysponowanie co najmniej przez cały okres realizacji zamówienia osobami świadczącymi 

usługę, które: 

a) posiadają uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego od co najmniej 3 lat licząc od dnia 

ogłoszenia niniejszego postępowania oraz  

b) posiadają doświadczenie zawodowego w pracy na stanowisku ratownika wodnego w zakresie 
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odpowiadającym przedmiotowi usług objętych niniejszym zamówieniem ponad wymagane 

minimum, wskazane w pkt 4.1.4 ogłoszenia.  

W przedmiotowym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Punkty 

przyznawane będą według następujących zasad: 

− 3 pkt za każdą osobę posiadającą uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego od co najmniej 3 lat; 

oraz 

− 2 pkt za każdą osobę posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego albo 

− 3 pkt za każdą osobę posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego albo 

− 4 pkt za każdą osobę posiadającą co najmniej 48 miesięcy doświadczenia zawodowego.  

W kryterium KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGĘ punkty będą przyznawane aż do 

otrzymania przez ofertę maksymalnej liczby 40 punktów.  

Informacje na temat kwalifikacji osób świadczących usługę wykonawca wskazuje w wykazie osób 

(załącznik nr 6 do ogłoszenia). Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub poprawy informacji 

podanych przez wykonawcę w tym zakresie. W sytuacji, gdy wykaz nie zostanie złożony wraz z ofertą lub 

złożony wykaz zawierał będzie błędy, braki lub nieścisłości, oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów.  

6.9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów 

uzyskanych w kryteriach cena i kwalifikacje osób świadczących usługę). 

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: 

7.1.1 formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia, wraz 

z oświadczeniem o wypełnianiu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

7.1.2 pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy). 

7.1.3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

ogłoszenia. 

7.1.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 5.1.13 ogłoszenia). 

7.1.5 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 5.1.2. - 5.1.3 oraz 5.1.10 

ogłoszenia oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w pkt 

5.1.15 - 5.1.16. ogłoszenia, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

7.1.6 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

7.1.7 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
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lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

7.1.8 dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1.2. ogłoszenia, potwierdzające uprawnienia do 

wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

7.1.9 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Obowiązek złożenia 

dowodów dotyczy wszystkich usług wskazanych w wykazie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik 

nr 5 do ogłoszenia. 

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane.  

Obowiązek złożenia dowodów, nie dotyczy usług, które wykonywane były lub są na rzecz 

Zamawiającego. 

7.1.10 wykaz osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby osoby wykazane przez wykonawcę w wykazie osób brały udział 

w realizacji zamówienia we wskazanym zakresie. Zmiana tych osób w trakcie realizacji zamówienia 

jest dopuszczalna tylko za zgodą Zamawiającego, nowe osoby muszą posiadać co najmniej takie 

same kwalifikacje jak osoby wymienione w wykazie.  

7.1.11 dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na 

500.000,00 zł. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania najpierw oceny złożonych ofert, a następnie zbadania, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu obowiązany 

jest zamieścić informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.3 ogłoszenia 

oraz przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.4-7. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie oraz 

dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.3–7 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.8–11, ci z wspólnie 

ubiegających się o zamówienie wykonawców, którzy wykazują spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu opisanych w pkt 4.1.2-5. 

 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.4-11 składane mogą być w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane) w sposób 

uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale 

zamkniętej kopercie lub opakowaniu.  

 Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 

 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 

ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice 

 

Oferta w postępowaniu na usługi społeczne: 

 

„Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius” 

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu  

- przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w roku 2020” 

 

Nie otwierać przed dniem 28 listopada 2019 r. godzina 11:30 

 

 Zamawiający nie odpowiada za pominięcie lub otworzenie przed terminem oferty złożonej w opakowaniu 

nieoznaczonym lub oznaczonym niezgodnie z pkt 7.8. 

 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim 

zasadom niniejszego ogłoszenia, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas 

otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

 Wycofania oferty dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu 

składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania. Wykonawca ma prawo 

do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

 Oferty niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, zostaną odrzucone. 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

8.1 Oferty należy składać na wskazany w pkt 1 adres, nie później niż do dnia 28 listopada 2019 roku godz. 

11:00. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku, 7.00 – 15.00. 

8.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2019 roku godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie 

ofert jest niejawne. 

8.3 Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 

8.4 Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

9.1 Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

harmonogramu świadczenia usługi.  
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9.2 Niedopełnienie obowiązku wymienionego w pkt 9.1 będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od 

zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

10. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, 

ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, adres e-mail: mokis@myslenice.pl, tel.: +48 12 272 15 11; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu jest Krzysztof Dybeł 

, kontakt: e-mail: iod@myslenice.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie usług 

społecznych; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 

publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) 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.  

 

11. INFORMACJE KONTAKTOWE 

11.1. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. 

Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice. 

mailto:iod@myslenice.pl
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11.2. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: mokis@myslenice.pl 

Wykaz załączników: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2) Formularz oferty (wzór) - załącznik nr 2 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) – załącznik nr 3 

4) Wzór umowy – załącznik nr 4 

5) Wykaz usług (wzór) – załącznik nr 5  

6) Wykaz osób (wzór) – załącznik nr 6 

Wszystkie wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część ogłoszenia 

 

 

Zatwierdzam: dnia ….......... 
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          Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius”  

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w 2020 roku 

 

1. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz z uwzględnieniem podanych niżej warunków. W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie stałą 

obserwację pływalni musi wykonywać minimum 2 ratowników. 

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. 6.55 do godz. 21.50 

w następujący sposób: 

 

 1)   I zmiana: 

 Czas usługi: godz. 6:55 – 14:25, 

 Godz. 6:55 –  7:00 – przygotowanie basenów do pracy, 

 Godz.7:00 – 14:25 – zapewnienie bezpieczeństwa na terenie basenu,   

przekazanie dyżuru drugiej zmianie, 

2) II zmiana 

Czas usługi: godz. 14:20 – 21:50 

Godz. 14:20 -  14:25- odebranie zmiany pierwszej, 

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

Godz. 21:45 – 21:50 – prace porządkowe na terenie basenu, 

w sumie dziennie 15 h x 2 ratowników 

 

3. Wykonawca zapewnienia porządek i bezpieczeństwo osobom przebywającym w nieckach basenowych i na 

plaży basenowej oraz korzystającym z atrakcji basenu, poprzez stałą obecność ratowników na plaży 

basenowej oraz stałą obserwację plaży, niecki basenowej, sauny w godzinach pełnienia przez nich 

dyżurów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca zapewnia ciągłość dyżurów ratowników w godzinach otwarcia basenu, dbając jednocześnie 

o przekazywanie terminowe grafików, kserokopii dokumentów nowych ratowników oddelegowanych do 

pełnienia dyżuru oraz faktur. 

5. Wykonawca w bezpośredni sposób sprawuje piecze nad ratownikami sprawującymi dyżur oraz odpowiada 

za prawidłowe wykonywanie przez nich obowiązków. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostosowywać realizacje umowy w zakresie ratownictwa wodnego do 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm, dokonując na bieżąco aktualizacji ilościowych 

i jakościowych wyposażenia pływalni zgodnych z normami. 

7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia odzieży dla ratowników zgodnie 

z przepisami BHP. 

8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia wody do picia dla ratowników 

zgodnie z przepisami BHP. 

9. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzupełniania braków w apteczce oraz sprzęcie 

medycznym. 

10. Wykonawca zobowiązuje swoich pracowników do samodzielnego prowadzenia dokumentacji tj. dziennika 

pracy, rejestru wypadków, ewidencji wyposażenia apteczki. 
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11. Wykonawca dba o to, aby ratownicy pełniący dyżury posiadali wszystkie aktualne stopnie, kursy, 

uprawnienia  i szkolenia wymagane aktualnymi przepisami prawa, umożliwiające pełnienie dyżurów na 

stanowisku ratownika. 

12. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie organizować  badania lekarskie, szkolenia stanowiskowe 

zaznajamiając z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi na basenie ratowników pełniących dyżur na 

pływalni, w szczególności: 

 

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 - sanitarny – 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 

 

13. Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za powierzony mu przez zamawiającego sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest eksploatować w/w sprzęt zgodnie z przepisami oraz dokonywać bieżącej 

konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania sprzętu w stanie niepogorszonym, uwzględniającym 

jego normalne zużycie. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na odstępowanie wypożyczonego 

sprzętu osobom trzecim. 
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14. Wykonawca egzekwuje od ratowników, którym powierza pełnienie dyżurów ratowniczych, prowadzenie 

dyżurów zgodnie z następującymi obowiązkami należącymi do ratowników: 

1) Stała obserwacja obszaru wodnego pływalni. 

2) Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub 

zdrowia. 

3) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku, z odnotowaniem 

w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie 

protokołu powypadkowego. 

4) Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania z sauny 

oraz atrakcji wodnych. 

5) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w przypadku 

ich łamania. 

6) Instruowanie klientów oraz nadzór nad poprawnym, zgodnym z przeznaczeniem oraz 

regulaminem korzystaniem z urządzeń rekreacyjnych tj. sauny, jacuzzi, biczy wodnych. 

7) Nadzorowanie ruchu osób w obrębie niecki i plaży basenowej oraz natrysków, w taki sposób aby 

osoby w odzieży wierzchniej nie wchodziły na halę basenowa i trybuny. 

8) Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących na halę basenową, a w szczególności mycia się 

pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp, pozostawiania klapek 

pod prysznicami. 

9) Nadzorowanie noszenia przez klientów czepków basenowych w obrębie niecek basenowych. 

10) Sprawdzanie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie otwarcia pływalni stanu 

technicznego urządzeń w basenie rekreacyjnym, jacuzzi,  saunie, a w przypadku zauważonych 

nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub 

pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika dyżurów. 

11) Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem „Ratownik” oraz spodenek kąpielowych w 

aktualnie obowiązującym kolorze. 

12) Prowadzenie na bieżąco dziennika dyżurów i dziennika służby ratowniczej, a także 

kontrolowanie warunków kąpieli i odnotowywanie tych warunków w dzienniku dyżurów. 

13) Poddawanie 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, Dyrektora MOKiS lub Zastępcy Dyrektora MOKiS. 

14) Wykonywanie rzetelnie i efektywnie  powierzonych czynności poprzez: 

- stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy; 

- terminowe odbywanie właściwych badań lekarskich; 

- aktualizowanie w wymaganych terminach uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu 

ratownika; 

- zachowanie w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, handlowych i 

organizacyjnych w związku z wykonywaniem czynności; 

-  przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

-  prezentowanie godnego i właściwego stosunku do klientów, przełożonych i obsługi krytej 

pływalni w Myślenicach, w szczególności poprzez bardzo kulturalne traktowanie klientów i 

odnoszenie się do nich z szacunkiem; 

15) Dbanie należycie o powierzony sprzęt oraz wyposażenie obiektu. 

16) Wykorzystywanie powierzonego sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. 

17) Współpraca z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń znajdujących się w hali basenowej. 

18) Stałe usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się   w 

nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie 

wykonywania ochrony ratowniczej. Ponadto prowadzenie akcji oczyszczania basenu, w 

przypadku zanieczyszczenia wody przez klientów oraz współpraca w tym zakresie z 
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konserwatorem. 

19) Udzielanie pomocy konserwatorowi  podczas wymiany uszkodzonych źródeł światła oświetlenia 

podwodnego basenów (konieczność pracy pod wodą). 

20) Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji wodnych w 

zależności od zapotrzebowania klientów. 

21) Nadzór nad właściwym, stosownym do pory dnia, warunków i zajętości pływalni oświetleniem 

pomieszczenia pływalni. 

22) Bieżąca kontrola nad zajętością torów w przypadku korzystania z pływalni przez grupy 

zorganizowane, szkółki pływackie ect., zgłaszanie spostrzeżeń i przekazywanie informacji z tym 

związanych pracownikom kasy basenowej. 

23) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach 

otwarcia pływalni. 

24) Bieżąca kontrola osób przebywających w saunach oraz sprawdzanie saun przed zamknięciem 

pływalni. 

25) Reagowanie na wszystkie przypadki, w których istnieje podejrzenie, iż osoba przebywająca na 

basenie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W sytuacji 

agresywności osoby będącej w stanie nietrzeźwym natychmiastowe zgłaszanie tego faktu  

konserwatorowi, z jednoczesnym odnotowaniem zaistniałego zdarzenia. 

26) Pomaganie w pracy w miarę swoich możliwości i umiejętności, ratownikom o mniejszym 

doświadczeniu zawodowym. 

27) Przybywanie punktualnie o wyznaczonym czasie na miejsce pełnienia dyżury i nie opuszczanie 

go przed upływem ustalonego czasu pracy - opuszczenie stanowiska pracy przed przybyciem 

zmiennika jest surowo zabronione. 

28) Samodzielne dbanie o czystość i porządek wokół miejsca pełnienia czynności oraz 

pomieszczeniach ratowników i punkcie medycznym. 

29) Obsługa punktu medycznego i wykorzystywanie pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych; 

z  pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania Umowy mogą korzystać tylko te osoby, 

które będą na aktualnym grafiku dyżurów. 

30) Należyte zabezpieczenie, po zakończeniu czynności, narzędzi, urządzeń i pomieszczeń, okresowa 

ich dezynfekcja. 

31) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. 

32) Informowanie koordynatora o zauważonych brakach w wyposażeniu apteczki, braku wody do 

picia i innych przedmiotów zapewnianych przez Wykonawcę. 

33) Pomoc w przygotowywaniu hali basenowej na zawody poprzez rozłożenie odpowiednich lin 

torowych oraz chorągiewek. 

34) Regularne mycie linii brzegowej w basenie sportowym i rekreacyjnym. 

35) Codzienne zlewanie całej  plaży wkoło basenów,  wodą z basenu po opuszczeniu hali basenowej 

przez wszystkich klientów, w godzinach 21:30-21:50. 

36) 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. 

 

15. Zamawiający zakazuje ratownikom wodnym wykonujących obowiązki w związku z realizacja 

Zamówienia: 

1) Korzystania przez ratowników z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych podczas pełnienia dyżurów – poza wyjątkowymi sytuacjami zagrożenia 

zdrowia i życia ludzkiego lub mienia. 

2) Czytania, słuchania muzyki z przenośnych odtwarzaczy, palenia papierosów, w tym 

elektronicznych. Za każdy taki zaistniały przypadek wykonawca zapłaci karę umowną. 

3) Prowadzenia rozmów towarzyskich. 
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4) Jedzenia posiłków i żucia gumy na stanowisku ratowniczym. 

5) Siadania lub leżenia na leżakach, fotelach, pufach, schodach, poręczach, barierkach, 

murkach, nawiewach, podłodze i innych miejscach nieprzeznaczonych do pełnienia dyżuru 

na stanowiskach ratowniczych. 

6) Opuszczania stanowiska lub pozostawiania osób korzystających z atrakcji wodnych bez 

nadzoru. 

7) Przyjmowania jakiejkolwiek pozycji, która poprzez obniżenie głowy zmniejsza kąt 

obserwacji. 

8) Wnoszenia szklanych opakowań na teren hali basenowej. 

9) Nieuzasadnionego wchodzenia do wody, brodzenia, moczenia nóg, pływania, korzystania z 

sauny podczas pełnionego dyżuru. 

10) Nieuzasadnionego przebywania osób trzecich w pomieszczeniach ratowniczych. 

11) Nieuzasadnionego przebywania osób trzecich na stanowiskach ratowniczych. 

12) Podejmowania obowiązków służbowych w niekompletnym stroju. 

 

16. Każdy ratownik ma prawo: na 30 min przed rozpoczęciem służby oraz 30 min. po jej zakończeniu do 

skorzystania z basenu sportowego w celu wykonania treningu. Fakt odbywania treningu należy wpisać w 

dzienniku służb ratowniczych. Trening nie może obejmować korzystania z obiektu w celach rekreacyjnych, 

w tym z sauny, jacuzzi. Rekreacyjne korzystanie z obiektu poza treningiem odbywa się odpłatnie. W 

przypadku rekreacyjnego korzystania z obiektu przez ratowników, w tym z saun i jacuzzi, Wykonawcy 

zostanie wystawiona faktura za korzystanie z ww. 

 

pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

…………………………… 

(Pieczęć Wykonawcy)   

FORMULARZ OFERTY (wzór) 

 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy 1  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy: 

ul. ………………………………………………… 

kod ____-________ miejscowość ………………… 

województwo ……………………………………… 

telefon: …………………………..…………. fax: ………………………………… 

NIP …………………………………. REGON ………………………………………. 

e-mail ……………………………………………@ …………………………………. 

 

Adres zamieszkania Wykonawcy2: 

ul. …………………………………………………… 

kod ____-________ miejscowość…………………… 

województwo ……………………………………….. 

 

Wykonawca <nazwa> …………………………………………………………….. jest (zaznaczyć właściwe): 

mikro-  

 

małym 

 

średnim 

 

dużym 

przedsiębiorcą. 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy odnieść się do każdego 

z podmiotów z osobna) 

 
1

 W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę (firmę), pod którą prowadzi działalność 

2
 Dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną 
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I. Składając ofertę w postępowaniu zatytułowanym Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej 

Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w 2020 

roku oferuję wykonanie zamówienia za następującą cenę: 

cena łączna (za 12 miesięcy) mojej (naszej) Oferty za realizację zamówienia wynosi: 

 

a) cena netto (bez VAT): 

  

 _________________ PLN (słownie: ____________________________________ PLN) 

 

b) należny podatek VAT w wysokości ___ % 

  

 _________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN) 

  

c) cena brutto (z VAT): 

  

 _________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN) 

  

w tym cena za każdą godzinę pracy ratownika (60 minut) dyżuru ratowniczego: 

netto……………………………...........……………………………………………………………....zł 

(słownie : .................................................................................................................................) 

podatek VAT w stawce……………....................,   tj. .............................................................zł 

(słownie:..................................................................................................................................) 

brutto:.....................................................................................................................................zł 

(słownie:..................................................................................................................................) 

 

II. PODWYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie zamierzam / zamierzam (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom. 

2. Następujący podwykonawcy są podmiotami, na zdolnościach lub sytuacji których polegam na zasadzie 

określonej w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy): 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Następujące część/i zamówienia, zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om (jeśli dotyczy – 

wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom 

wraz z podaniem firm podwykonawców): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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III. INNE OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu oraz z jego załącznikami i nie wnoszę 

do nich zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty 

i wykonania zamówienia. 

2. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

3. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie 

i zgodnie ze wzorem umowy  dołączonym do ogłoszenia. 

5. Oświadczam, że podane w pkt I. ceny zawierają wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia i  są ostateczne. 

6. Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

(tzw. odwrotne obciążenie VAT), oświadczam, że następujący rodzaj dostarczanego towaru lub świadczonej 

usługi będzie prowadzić do powstania przedmiotowego obowiązku (jeżeli dotyczy - wykonawca zobowiązany 

jest do podania nazwy towaru lub usługi oraz wskazania ich wartości bez kwoty podatku) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

8. Oświadczam, że następujące część/i zamówienia, zamierzam powierzyć podwykonawcy/om (jeśli dotyczy) 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

9. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron.  

 

 

              ______________________________ 

            Data i czytelny podpis(y)/podpis(y) i pieczątka osób/y upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy  

lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 

ul. Piłsudskiego 20 

32-400 Myślenice 

Wykonawca: 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

W związku z prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej: PZP) przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne zatytułowanym: Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius” 

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w 2020 roku 

 

OŚWIADCZAM 

 

iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 5.1. ogłoszenia 

o zamówieniu. 

 

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

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy  

(jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

         ……………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji.  

 

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

 

         ……………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

UMOWA (wzór) 

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 ………………………………………, 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 ratownictwa wodnego Krytej Pływalni 

„Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w 2020 

roku”, 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 terenie Krytej Pływalni 

„Aquarius” zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: 

1). ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 ze zm.), 

2). rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 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 w zakresie związanym z obowiązkami wynikającymi z niniejszej 

umowy. 

 

§ 2 

Informacja o terminach i ilościach 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

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. 6.55 do 

godz. 21.50 w następujący sposób: 

1) I zmiana: 

 Czas usługi: godz. 6:55 – 14:25, 

 Godz. 6:55 –  7:00 – przygotowanie basenów do pacy, 

 Godz.7:00 – 14:25 – zapewnienie bezpieczeństwa na terenie basenu,   

przekazanie dyżuru II-ej zmianie, 

 

2) II zmiana 

Czas usługi: godz. 14:20 – 21:50 

Godz. 14:20 -  14:25- odebranie zmiany I-ej, 

Godz. 14:25 – 21:45 - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie basenu, 

Godz. 21:45 – 21:50– prace porządkowe na terenie basenu, 

w sumie dziennie 15 h x 2 ratowników 
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STYCZEŃ 

30 dni x 2 ratowników x 15 godzin =  900 h 

LUTY 

29 dni x 2 ratowników x 15 godzin =  870 h   

MARZEC 

31 dni x 2 ratowników x 15 godzin =  930 h 

KWIECIEŃ 

27 dni x 2 ratowników x 15 godzin  = 810 h 

MAJ 

30 dni x 2 ratowników x 15 godzin =  900 h 

CZERWIEC 

29 dni x 2 ratowników x 15 godzin =  870 h   

LIPIEC 

31 dni x 2 ratowników x 15 godzin =  930 h 

SIERPIEŃ    

24 dni x 2 ratowników x 15 godzin = 720 h 

WRZESIEŃ 

26 dni x 2 ratowników x 15 godzin = 780 h    

PAŹDZIERNIK 

31 dni x 2 ratowników x 15 godzin =  930 h 

LISTOPAD 

28 dni x 2 ratowników x 15 godzin  = 840 h 

GRUDZIEŃ 

27 dni x 2 ratowników x 15 godzin  = 810 h 

 

W sumie w okresie obowiązywania umowy 1.01.2020-31.12.2020 roku – 10 290 godzin. 

 

§ 3 

Wymagania dotyczące realizacji umowy 

 

1. W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie stałą obserwację pływalni musi wykonywać minimum 2 

ratowników wodnych. Usługa może być świadczona wyłącznie przez ratowników wskazanych w 

wykazie, który stanowi załącznik nr ... do niniejszej umowy.  

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 wodnego. Ratownicy winni posiadać ubezpieczenie OC i NW. 

Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem dyżuru ratowniczego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu kopię dokumentów, poświadczającego posiadanie uprawnień ratownika wodnego w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych i ubezpieczenia OC i NW 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 § 2 umowy. 

5. Rozkład dyżurów, o którym mowa w ust. 4. musi obejmować imiona i nazwiska ratowników wodnych. 

Ratownik wodny nieujęty w rozkładzie dyżurów nie będzie dopuszczany przez Zamawiającego do 

wykonywania swoich obowiązków.  

6. Niedopuszczenie ratownika wodnego do wykonywania obowiązków z powodu wskazanego w zd. 2 ust. 5 

będzie traktowane jak zawiniona nieobecność ratownika. 

7. Zmiany rozkładów dyżurów ratowników wodnych, o których mowa w ust. 4 dotyczące danych 
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osobowych ratowników wodnych muszą być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej na dzień przed 

pełnieniem dyżuru przez ratownika. 

8. W przypadku wskazania w rozkładzie, o którym mowa w ust. 4 nowego ratownika wodnego, Wykonawca 

musi najpóźniej wraz z doręczeniem rozkładu lub zmiany rozkładu, o której mowa w ust. 7 doręczyć 

Zamawiającemu kopię wszystkich dokumentów dot. ratownika wodnego wymaganych w niniejszej 

umowie. W razie nieprzedłożenia kopii dokumentów ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

9. 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. 

10. Zamawiający zakazuje ratownikom wodnym wykonujących obowiązki w związku z realizacją 

Zamówienia: 

1) Korzystania przez ratowników z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych 

podczas pełnienia dyżurów – poza wyjątkowymi sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego 

lub mienia. 

2) Czytania, słuchania muzyki z przenośnych odtwarzaczy, palenia papierosów, w tym 

elektronicznych. Za każdy taki zaistniały przypadek wykonawca zapłaci karę umowną. 

3) Prowadzenia rozmów towarzyskich. 

4) Jedzenia posiłków i żucia gumy na stanowisku ratowniczym. 

5) Siadania lub leżenia na leżakach, fotelach, pufach, schodach, poręczach, barierkach, murkach, 

nawiewach, podłodze i innych miejscach nieprzeznaczonych do pełnienia dyżuru na stanowiskach 

ratowniczych, 

6) Opuszczania stanowiska lub pozostawiania osób korzystających z atrakcji wodnych bez nadzoru. 

7) Przyjmowania jakiejkolwiek pozycji, która poprzez obniżenie głowy zmniejsza kąt obserwacji. 

8) Wnoszenia szklanych opakowań na teren hali basenowej. 

9) Nieuzasadnionego wchodzenia do wody, brodzenia, moczenia nóg, pływania, korzystania z sauny 

podczas pełnionego dyżuru. 

10) Nieuzasadnionego przebywania osób trzecich w pomieszczeniach ratowniczych. 

11) Nieuzasadnionego przebywania osób trzecich na stanowiskach ratowniczych. 

12)  Podejmowania obowiązków służbowych w niekompletnym stroju. 

11. Po zakończeniu zmiany ratownik jest uprawniony do skorzystania z basenu sportowego w celu 

wykonania treningu. Fakt odbywania treningu należy wpisać w dzienniku służb ratowniczych. Trening 

nie może obejmować korzystania z obiektu w celach rekreacyjnych, w tym z sauny, jacuzzi. Rekreacyjne 

korzystanie z obiektu poza treningiem odbywa się odpłatnie. W przypadku rekreacyjnego korzystania z 

obiektu przez ratowników, w tym z saun i jacuzzi, Wykonawcy zostanie wystawiona faktura za 

korzystanie z ww. 

12. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontrolowanie właściwego realizowania przedmiotu 

umowy, w tym kontrola z planu dyżurów ratowników będzie …………... 

13. 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. Maksymalne 

wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania niniejszej umowy nie przekroczy kwoty 

………… zł brutto.  

2. W przypadku pracy obiektu w niepełnym wymiarze godzin, wynagrodzenie określone w ust.1 umowy, 

przysługiwać będzie Wykonawcy proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin w danym dniu. 
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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 30 dni od otrzymania faktury na konto 

Wykonawcy. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze 

zm.) oraz dane tam podane są prawdziwe i aktualne. 

6. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy należność pieniężna wynikająca z niniejszej umowy na żądanie 

Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, tj. rachunek nie widniejący 

w wykazie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do właściwego Urzędu 

Skarbowego. 

7. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy, w zakresie stawki jednostkowej brutto, o której mowa w 

ust. 1, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie ulegnie zmianie. 

8. 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 

protokołu 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 

przepisy obowiązującego prawa. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą 

starannością, w sposób profesjonalny, ściśle według postanowień niniejszej umowy i jej załączników, 

ponosząc pełną odpowiedzialność za rzetelne, kompletne i terminowe wykonanie, przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP, Ppoż. 

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 Krytej Pływalni” oraz 

Dziennika Pracy punktu sanitarnego krytej pływalni”. 

11. Wykonawca w przypadkach zdarzeń wypadkowych zobowiązany jest wypełnić „Kartę Wypadku”. 
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12.  W ciągu dwóch tygodni liczonych od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapoznania ratowników wodnych skierowanych do wykonywania niniejszej umowy i osób, które 

będą koordynować wykonywanie tej umowy po stronie Wykonawcy z dokumentami omówionymi w 

pkt 9,10,11 niniejszego paragrafu, Instrukcją p.poż i opisem przedmiotu 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 wyraźną zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej 

lub dokumentowej. Wykonawca najpóźniej dwa dni przed dokonaniem zmian personalnych 

przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje nowo zatrudnionej 

osoby, tj. aktualną legitymację ratownika, książeczkę zdrowia, inne niezbędne dokumenty 

uprawniające do wykonywania pracy, a także podpisane oświadczenia wskazane w niniejszej 

umowie. 

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 § 8 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy. W razie powtórzenia 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 protokołem. 

18. W przypadku zniszczenia lub utraty przekazanego protokolarnie 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 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). 

2. 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 

Wykaz osób świadczących usługę 

 

Wykaz osób świadczących usługę stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe pozyska w celu realizacji zamówienia publicznego. 
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§ 8 

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 któregokolwiek z ratowników w rozpoczęciu 

wykonywania obowiązków – kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto łącznego za 

dany miesiąc świadczenia usług przez Wykonawcę, kiedy stwierdzono uchybienia, ustalonego 

zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek takiego opóźnienia, 

2) za każdy przypadek naruszenia przez ratownika obowiązków zawartych w niniejszej umowie, 

załącznikach do niej lub regulaminach basenu Zamawiającego – kara umowna wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto łącznego za dany miesiąc świadczenia usług przez Wykonawcę, kiedy 

stwierdzono uchybienia, ustalonego zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek takiego 

naruszenia, 

3) 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, ustalonego 

zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, 

4) 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, ustalonego zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, 

5) za inne nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stwierdzone notatką Zamawiającego - kara 

w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto łącznego za dany miesiąc, ustalonego zgodnie z § 4 ust. 1 

umowy, za każdy przypadek takiego naruszenia, 

6) za brak na zmianie wymaganej ilości personelu o odpowiednich kwalifikacjach oraz w przypadku zmian 

personalnych na stanowiskach ratowników – za brak wyraźniej zgody Zamawiającego na zmianę 

personalną wyrażoną w formie pisemnej lub dokumentowej – kara umowna w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto łącznego za dany miesiąc, ustalonego zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, za każdy taki 

przypadek takiego naruszenia, 

7) za brak wymaganej ilości obsługi ratowniczej na zmianie i konieczność zamknięcia niecki basenowej – 

kara umowna w wys. 50% wynagrodzenia brutto łącznego za miesiąc poprzedni, ustalonego zgodnie 

z § 4 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek (dotyczy nieobecności ratownika w czasie dłuższym niż 1 

godzina dyżuru). 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2 i 5 – 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, zaś kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 płatne będą przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od daty naliczenia ich przez Zamawiającego. 

4. 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. 

5. 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. 444 k.c. i 446 k.c. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 9 

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy 

 

1. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do naprawy, lub w przypadku powtarzających się 
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nieprawidłowości pomimo wyznaczonego terminu do naprawy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania 

niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

2. 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. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dochodzenia kar 

umownych oraz roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej 

szkody. 

 

§ 10 

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: 

1)  aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę  siedziby, 

zmianę formy prawnej itp. 

2)  jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, 

3)  zmianę wykazu osób wskazanych w załączniku nr … do umowy, pod warunkiem, że nowe osoby 

posiadać będą co najmniej takie samo doświadczenie i uprawnienia jak osoby wskazane w załączniku nr 

… do umowy; 

4)  zmiany godzin świadczenia usługi, wskazanych w § 2 ust. 2 umowy, w szczególności w przypadku 

zmiany godzin otwarcia Pływalni.  

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. 

4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana po stronie Zamawiającego osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie 

właściwego realizowania przedmiotu umowy, w tym kontrolę z planu dyżurów ratowników. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonać cesji przysługującej mu wierzytelności, ani 

prawa zlecać wykonanie przedmiotu umowy lub jej części podwykonawcom. 

2. W sprawach nieuregulowanych 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY  
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia 

WYKAZ USŁUG (wzór) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne 

Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius”  

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w 2020 roku 

 

 1 2 3 4 5 

L.p. 

Opis przedmiotu zamówienia,  

w tym w szczególności wskazanie 

obiektu,  

którego dotyczyła usługa   

Data wykonania usług 

(podana od 

<dzień/miesiąc/rok> – do 

<dzień/miesiąc/rok>) 

Wartość 

zamówienia  

(brutto) 

Podmiot, na rzecz którego usługa została 

wykonana 

1.   

 

 

 

 

 

 

   

2.   

 

 

 

 

 

 

   

 

___________________________________ 

Data i czytelny podpis(y)/ podpis(y) i pieczątka osób/y upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy   

lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia 

 

* Niepotrzebne skreślić
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WYKAZ OSÓB (wzór)       Załącznik nr 6 do ogłoszenia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne: 

Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius”  

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w 2020 roku 

 

LP IMIĘ I NAZWISKO 
UPRAWNIENIA 

ze wskazaniem daty ich uzyskania 
DOŚWIADCZENIE  PODSTAWA DO DYSPONOWANIA** ZAKRES WYKONYWANIA CZYNNOŚCI 

1  
 

 

 

 

 

2   
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3   

 

 

 

4  
 

 

 

 

 

5 
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6   

 

 

 

7   

 

 

 

___________________________________ 

Data i czytelny podpis(y)/ podpis(y) i pieczątka osób/y upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy  

lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia 

 

* Niepotrzebne skreślić 

** Wykonawca jest zobowiązany podać na jakiej zasadzie dysponuje lub będzie dysponował wskazaną osobą, np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna 


