
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Nazwa Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie 

Adres:    ul. Kościuszki 26  99-300 Kutno 

Telefon:   +48 24 355 22 24 

Faks:    +48 24 355 22 24 

REGON:    4732559955 

NIP:     775-24-67-709 

E-mail:   info@mosir.kutno.pl 

Strona www:   http://www.mosir.kutno.pl 

Strona BIP:   http://www.umkutno.bip.e-zeto.eu 
 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na „Organizowaniu, 

kierowaniu i  koordynowaniu działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 

54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 

o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych”. 

 

3.2. Zakres zamówienia: 

I. Usługa polegająca na organizowaniu, kierowaniu i  koordynowaniu działań ratowniczych 

na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie obejmuje  działania                                                      

w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 oraz na basenie zewnętrznym przy                                               

ul. Narutowicza 47 będących  w strukturach organizacyjnych MOSiR Kutno. 

II. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających                                

z Aquaparku Kutno i basenów zewnętrznych przy ul. Narutowicza 47 zgodnie                                             

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 

a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656); 

b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r.                                          

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających 

stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. poz. 108 z 2012 r.); 

c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie 

wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 

urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 261); 

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie 

sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012, poz. 286). 

III. Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia dotyczy: 

- basenu sportowego o wymiarach 25,30 x16,00 m i głębokości 1,60 do 2,00m, basenu 

rekreacyjnego  o powierzchni 290m², basenu rozgrzewkowego o wymiarach 10x6,5m, wanien 



hamownych, wanien whirlpool 2 szt. po 8 osób, brodzika dla dzieci o powierzchni 27,5m²                 

o głębokości 0,3m, rwącej rzeki, ścianki wspinaczkowej. Łączna powierzchni  lustra wody ok. 

880m², 

- zjeżdżalni: rurowych zewnętrznych, „Anakondy” o długości 85,2m i zjeżdżalni zewnętrznej 

pontonowej o długości 82,4m oraz dwóch zjeżdżalni wewnętrznych odkrytych  „Kamikadze”                             

i rodzinnej, 

-  saunarium, które jest integralną częścią zespołu basenowego, w skład którego wchodzą: 

łaźnia parowa, caldarium, sauna fińska, kabina mroźna oraz sala wypoczynkowa wyposażona 

w cztery podgrzewane leżanki, 

- basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47, o wymiarach: 49,5x19,5m i głębokości od 

0,90 do 1,60m  i brodzika o wymiarach  19,50x9,50m i  o głębokości od 0,10 do 0,50m. 

 

IV. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa przez cały rok osób korzystających z Aquaparku Kutno                 

w okresie od 24.08.2016 do 31.12.2017 oraz basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47 

w okresie od 24.08.2016 do 31.08.2016 oraz w okresie 01.07.2017 do 31.08.2017 roku 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z basenów 

obowiązujących Regulaminów porządkowych, przepisów BHP i ppoż., pouczania grup 

zorganizowanych oraz osób indywidualnych o  obowiązujących zasadach korzystania                      

z basenów i atrakcji w Aquaparku Kutno  i na basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 

47. 

3. Określenie i przestrzeganie procedur:  obejmowania, przekazywania i zakończenia 

dyżuru,  procedur alarmowych przy wypadkach w różnych miejscach obiektu, udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, łączności zgodnie z zarządzeniem dyrektora MOSiR 

„Instrukcja bezpieczeństwa w Aquaparku Kutno” z dnia 01.06.2012 i regulaminem basenu 

zewnętrznego przy ul. Narutowicza  47. 

4. Określenie i przestrzeganie zakresu obowiązków i czynności ratowników na 

poszczególnych stanowiskach. 

5. Zapewnienie ciągłości obsady stanowisk  ratowniczych w godzinach pracy Aquaparku 

Kutno   i basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47 zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 

kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. poz. 108 z 2012 r.) /dotyczy obiektu 

Aquaparku/ nie mniej jednak niż: 

 

 

- Aquapark Kutno:  

we wszystkie dni tygodnia: 

od godz. 06.00 do godz. 08.00  - 4  ratowników z wyłączeniem zjeżdżalni 

od godz. 08.00 do godz. 10.00  - 5 ratowników  

od godz. 10.00  do godz. 12.00 - 6 ratowników 

od godz. 12.00  do godz. 14.00 - 5 ratowników  

od godz. 14.00  do godz. 17.00 - 5 ratowników  

od godz. 17.00  do godz. 19.00 - 6 ratowników  

od godz. 19.00  do godz. 22.00 - 5 ratowników  

w dniu 31. 12. 2016 roku :  

  od godz. 20.00 – 01.00 /01.01.2017 roku/ – 7 ratowników 

w dniu 31. 12. 2017 roku 

  od godz. 20.00 – 24.00  - 7 ratowników 



- basen zewnętrzny ul. Narutowicza 47: 

w okresie od 24.08.2016 – 31.08.2016 roku oraz od 01.07.2017 – 31.08.2017 roku  

w godzinach 10.30-18.00 przez cały tydzień  - 3 ratowników 

 

 

V.  Usługi realizowane będą w sposób ciągły: 

 AQUAPARK Kutno -  z wyłączeniem przerwy technologicznej lub przerwy w wyniku 

awarii. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany długości i terminu przerwy technicznej 

„AQUAPARKU Kutno”. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przerwie 

technologicznej   z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

 basen zewnętrzny ul. Narutowicza 47 - w okresie od 24.08.2016 – 31.08.2016 roku oraz od 

01.07.2017 – 31.08.2017 roku w godzinach 10.30-18.00 przez cały tydzień.  

VI. Ze strony Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontrolę i nadzór 

prawidłowości realizacji  przedmiotu zamówienia, która pełnić będzie rolę Koordynatora. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla osoby pełniącej 

funkcję Koordynatora. 

VII. 1. Zamawiający udostępni, przekazując protokolarnie Wykonawcy sprzęt ratowniczy            

i medyczny: 

  

Wykaz sprzętu ratowniczego jakim dysponuje Zamawiający: 

 

 Basen Miejski – basen zewnętrzny: 

1 torba medyczna (R1) – 1 szt. 

2 tyczki 2m – 2 szt. 

3 tyczki 4m – 2 szt. 

4 tuba – 1 szt. 

5 koła ratunkowe – 2 szt. 

6 tyczka do podbieraka – 1 szt.  

7 lina torowa 25m.  

 

 Obiekt Aquaparku Kutno – baseny wewnętrzne: 

1 torba medyczna (R1) – 2 szt.  

2 torba medyczna podstawowa (RO) – 2 szt.  

3 torba med. pusta –wyposażenie gabloty – 1 szt.  

4 tyczki 2m – 10 szt. 

5 tyczki 4m – 7 szt. 

6 tuba – 1 szt. 

7 koła ratunkowe – 6 szt. 

8 podbierak – 1 szt.  

9 rzutki – 4 szt. 

10 boja SP – 1 szt. 

11 deska ortopedyczna - 2 szt.  

  12. podwyższone stanowisko ratownicze – 3 szt 

                             

2. Wykonawca zobowiązany jest eksploatować ww. 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. 

3. Pozostały sprzęt ratowniczy, niezbędny do należytego, zgodnego z przepisami,  w tym 

zgodnie    z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w 



sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów w wodnych  w sprzęt 

ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, sprzęt medyczny, leki i 

artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261), świadczenia przedmiotowej usługi zapewnia 

Wykonawca. 

 

VIII. Warunki wykonywania zamówienia. 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w: 

   - jednolity strój ratowniczy odpowiednio oznakowany (koszulka z napisem „Ratownik”                       

w kolorze czerwonym);  

       - obuwie – klapki z jasną podeszwą antypoślizgową;  

       - gwizdek ratowniczy; 

       - środki łączności pomiędzy stanowiskami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu 

raportowania, w tym „Dziennika pracy ratowników”, książki dyżurów i książki ewidencji 

wypadków. 

3. Każdy ratownik wykonujący czynności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

przebywającym na terenie Aquaparku Kutno i na basenie przy ul. Narutowicza 47 musi 

legitymować się ważnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, 

posiadać zaświadczenie o  ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, aktualne 

zaświadczenie lekarskie poświadczające zdolność do pełnienia funkcji ratownika. 

Dokumenty te winny zostać przedstawione Zamawiającemu na każde jego żądanie  w 

okresie realizacji usługi. 

4. Obowiązkiem ratowników jest zapobieganie wszelkim szkodom materialnym 

wyrządzonym w obrębie niecek basenowych. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten 

musi byś natychmiast zgłoszony Zamawiającemu. 

5. Do obowiązków ratowników należy: 

5.1 Sprawdzanie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie otwarcia pływalni stanu 

technicznego urządzeń rekreacyjnych (jacuzzi, łaźnia, dzika rzeka, leżanki wodne i innych) 

oraz zjeżdżalni i saun, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, 

zgłoszenie dyrektorowi obiektu lub pełniącemu zmianę pracownikowi technicznemu                        

z wpisem do dziennika pracy. 

5.2 Montaż i demontaż, w zależności od potrzeb, lin rozdzielających  tory wodne i 

wytyczania powierzchni do zajęć aquaaerobiku. 

5.3 Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących 

wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na basenie. 

5.4 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 pracownikami technicznymi i obsługą sprzątającą. 

5.5 Stała obserwacja lustra wody strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał 

wzywania pomocy. 

5.6 Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty 

życia lub zdrowia. 

5.7 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku                                 

z odnotowaniem w dzienniku pracy, dzienniku wypadków, a w razie konieczności 

wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. 

5.8 Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. 

5.9 Pomoc w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. 

5.10 Instruowanie klientów oraz nadzór nad poprawnym, zgodnym z przeznaczeniem oraz 



regulaminem korzystaniem z urządzeń rekreacyjnych tj. sauny, jacuzzi, łaźnie, zjeżdżalnie 

i inne. 

5.11 Czuwanie     nad     efektywną    pracą    (włączaniem   i   wyłączaniem)    urządzeń                    

i atrakcji wodnych w zależności od zapotrzebowania klientów. 

5.12 Nadzór      nad      właściwym,      stosownym      do      pory      dnia,      warunków                      

i  zajętości  basenu oświetleniem pomieszczenia pływalni. 

5.13 Udzielanie pomocy działowi technicznemu podczas wymiany uszkodzonych źródeł 

światła oświetlenia podwodnego basenów (konieczność pracy pod wodą). 

5.14 Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po 

godzinach otwarcia basenu. Dokonanie  obchodu wszystkich pomieszczeń i urządzeń  

niecki basenowej i szatni. 

5.15 Bieżąca     kontrola     osób     przebywających     w     saunach     oraz     sprawdzanie   

saun przed zamknięciem pływalni. 

5.16 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 pracownikowi ochrony, z jednoczesnym 

odnotowaniem zaistniałego zdarzenia w dzienniku pracy. 

5.17  Dbanie o dobre imię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie oraz 

Wykonawcy. 

6. Ratownicy mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Regulaminami i 

instrukcjami wszystkich urządzeń zainstalowanych na basenie, Instrukcją Bezpieczeństwa 

Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 

 

IX. W czasie przerw technicznych Wykonawca zobowiązany jest: 

1. Zapewnić bezpieczeństwo ekipom remontowym pracującym w hali basenowej                                

w czasie, gdy w nieckach znajduje się woda, oraz nadzorować pod względem bezpieczeństwa 

pracę konserwatora w zbiornikach retencyjnych na podbaseniu. 

2.  Dokonywać przeglądu wszystkich apteczek znajdujących się w budynku pływalni w celu 

sprawdzenia ich zawartości i zgodności z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając 

pisemnie kierownika lub gospodarza obiektu o ich wynikach. 

X. Osoby  zatrudnione  przez  Wykonawcę  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia                                       

w  zakresie ratownictwa  wodnego  oraz  pierwszej  pomocy  przedlekarskiej  zorganizują                 

w  trakcie  trwania umowy pokazy ratownictwa wodnego, w ilości określonej w ofercie,                  

w terminie uzgodnionym  z Zamawiającym. 

XI. Wykonawca załączy do umowy propozycję zakresu obowiązków ratowników, do 

uzgodnienia  z Zamawiającym. 

XII. Przewidywana ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi: 40966 

godzin. Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi 

ratownictwa  wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu 

jednej godziny. Wskazana powyżej ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może ulec 

zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu Aquaparku Kutno 

spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią, 

zmianą godzin pracy Aquaparku Kutno, a także zmianą liczby ratowników zapewniających 

kontrolę obszaru wodnego.  

W oparciu o szacunkową ilość godzin ratowniczych powinna zostać obliczona cena oferty. 

Cena ofertowa służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następowały będą według faktycznej ilości godzin 

ratowniczych na podstawie ceny jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę                           

w „Formularzu oferty”. Przewidywana ilość godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania 



Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą 

do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

3.3. NOMENKLATURA: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

75252000-7  Służby ratownicze 

 

3.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 

4. Oferty częściowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.  

 

5. Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych: 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do wysokości                   

10 % wartości zamówienia podstawowego polegających na organizowaniu, kierowaniu                           

i  koordynowaniu działań ratowniczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                        

w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych 

6. Oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wariantowych.  

 

7. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie publiczne będzie wykonywane w terminie: 24.08.2016 do 31.12.2017. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

 

8.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

 

A. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,    

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

- wykażą, że posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie 

ratownictwa wodnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656). 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

- wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywali lub wykonują 

co najmniej jedną usługę ratownictwa wodnego, która dotyczyła pływalni krytej lub 

odkrytej o łącznej powierzchni lustra wody minimum 300m²; 

- wykażą, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

- wykażą, że dysponują co najmniej 8 ratownikami o kwalifikacjach ratownika wodnego        

w rozumieniu Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych tj. posiadającymi: 

- pełną zdolność do czynności prawnych, 



- wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne 

kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym potwierdzone zaświadczeniem                       

o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, 

- ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy    i uzyskaniu tytułu ratownika, 

- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 

stanowisku ratownika,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

- wykażą, że posiadają polisę OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)                   

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z limitem 

minimum 500 000,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.   

 

B. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

8.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca         

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia.    

 

8.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia  

(np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone      

w pkt 8.1.A. ppkt 2), 3) i 4) siwz. Zamawiający uzna również warunek pkt 8.1.A. ppkt 4) siwz 

za spełniony, jeżeli każdy z uczestników oferty wspólnej wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 

250 000,00 PLN. 

 

8.4. Zamawiający dokona oceny: 

 spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.A. siwz oraz 

 wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt 8.1.B. siwz), na 

podstawie dokumentów i oświadczeń jakich żąda od Wykonawców w pkt 9. siwz, 

stosując formułę „spełnia”- „nie spełnia”.  

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:  

 

A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest 

dostarczyć: 

 

9.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22  

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 4 do siwz; 

 

9.2. zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa 

wodnego wydaną na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.                                       



o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 656) ; 

 

9.3. wykaz wykonanych (wykonywanych) usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

zgodnie z Załącznikiem nr 5 do siwz („Doświadczenie Wykonawcy”); 

 

9.4. dowody określające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane (są 

wykonywane) należycie; 

Dowodami tymi są: 

-   poświadczenie, 

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane                              

w wykazie zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania 

dowodów, o których mowa powyżej. 

 

9.5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresu 

wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – sporządzony zgodnie z  Załącznikiem nr 6 do siwz („Wykaz osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”); 

 

9.6. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia - sporządzone zgodnie z  Załącznikiem nr 7 do siwz;  

 

9.7.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

 

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest dostarczyć: 

 

9.8. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 3 do siwz; 

 

9.9. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub 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;   

  

9.10.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie   w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 



 

9.11.aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

9.12.UWAGA: W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna), 

każdy   z uczestników oferty wspólnej musi złożyć oddzielnie dokumenty wymienione 

w pkt 9.8 - 9.11. siwz. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

 

9.13.UWAGA: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa                   

w pkt 8.1.A. ppkt 2) i 3) siwz, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest 

wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia                              

z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów 

wymienionych w pkt 9.8. – 9.11. siwz każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te 

będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

 

 

C. Ponadto poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 9. A - B siwz, 

Wykonawcy mają dostarczyć: 

 

9.14.Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 

Formularz „OFERTA WYKONAWCY” stanowiący Załącznik  

nr 1 do siwz. 

9.15. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja                  

o braku przynależności do grupy kapitałowej potwierdzająca na dzień składania 

ofert wykazanie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy PZP. 

   Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej co 

wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 

ochronie konkurencji   i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) albo 

informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP – Załącznik Nr 8 do 

SIWZ. 

 

D. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. 

 

9.16.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 9.9. – 

9.11. siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                                   

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 



9.17.Dokument, o którym mowa w pkt 9.16. pkt. lit. a) siwz powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w pkt 9.19. lit. b) siwz powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

9.18.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.16. 

siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Postanowienia pkt 9.17. siwz stosuje się odpowiednio. 

9.19.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

 
 

E. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

9.20.Wymienione w pkt 9.2. – 9.11. oraz 9.16. lub 9.18. siwz dokumenty  mogą być 

przedstawione w ofercie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.  

       Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. oraz pkt 9.1. , pkt 9.14. i 9.15. siwz należy 

przedłożyć w oryginale. 

9.21.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 9.13. siwz, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

9.22.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

polski. 

 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

10.1. Informacja o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

   Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje składane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawców 

przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przy czym zawsze 

dopuszczalna jest forma pisemna. 

       Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 



się Wykonawcy        z treścią p  a. 

Zamawiający zastrzega formę pisemną dla oświadczeń, dokumentów  

i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

10.2.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. Jarosław Zielak – Zastępca Dyrektora MOSiR, sprawy merytoryczne, tel.: 600 395 443. 

2. Agnieszka Wójkowska-Pawlak - radca prawny, sprawy formalno-prawne, tel. 668 

195 122.  

 

11. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

 

12. Termin związania ofertą:  

12.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

12.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

13.  Opis sposobu przygotowywania ofert: 

13.1. Opakowanie i zaadresowanie oferty. 

1)Oferta składana przez Wykonawcę  powinna zostać opakowana w kopertę w taki 

sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. 

Koperta z ofertą powinna być oznaczona identyfikatorem w postaci pieczęci firmy 

(Wykonawcy). 

2)Oferta powinna być zaadresowana na kopercie do Zamawiającego na adres: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno i 

opatrzona napisem nazwy przedmiotu zamówienia: „Organizowanie, kierowanie 

i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i 

basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji    w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych”. 

 

13.2.Podpisy. 

Oferta (przez, którą należy rozumieć formularz oferty wymagany zgodnie z pkt 9.14. siwz) 

musi być podpisana: 

- przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców 

albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Pełnomocnika. 

- w przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 

osobę posiadającą Pełnomocnictwo. 
 

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie, zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o 

notariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.).  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy             

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.  



z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. 

 

      13.3.Tajemnica przedsiębiorstwa. 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                            

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli  

Wykonawca, nie później niż   w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępnione i wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zastrzeżenie nie może dotyczyć  informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Dokumenty zawierające w/w informacje takie muszą być 

oznaczone przez Wykonawcę klauzulą o treści: „Dokument stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.)”. 

W przypadku objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa dokumentów oferty, które nie stanowią 

takiej tajemnicy, Zamawiający uzna to zastrzeżenie za bezskuteczne. 

 

13.4 Zmiana, wycofanie oferty, zwrot oferty spóźnionej. 

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. 

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie                      

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” oraz danymi, o których mowa w pkt 

13.1. siwz. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na 

kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą otwierane. 

5) Do zawiadomienia o zmianie/wycofaniu oferty musi być załączony dokument,  

z którego wynika prawo osoby podpisującej takie zawiadomienie do reprezentowania 

Wykonawcy. 

6) Żadna oferta nie może być zmieniona lub cofnięta po terminie składania ofert.  

 

13.5. Inne informacje 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na przedmiot zamówienia określony  

w pkt 3.1. siwz.  

2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz w języku polskim.  

3) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

4) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi 

Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy-Prawo zamówień 

publicznych. 



 

13.6. Zaleca się, aby: 

1) Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była parafowana  

i ponumerowana kolejno stronami przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo. 

2) Każda poprawka w treści oferty a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. była parafowana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo. 

3) Kartki oferty były trwale ze sobą połączone (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca 

tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty). 

 

14.     Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez Wykonawców 

występujących  wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna).  

14.1.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.  tzw. 

konsorcjum firm, spółka cywilna) pod warunkiem, że ustanowią Pełnomocnika do 

reprezentowania ich   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

14.2.   Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów oferty. 

14.3.    Sposób podpisania oferty wspólnej określa pkt 13.2. siwz. 

14.4.    Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

14.5.  W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy                                              

w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

15.       Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

15.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejskim Ośrodku Sportu i 

Rekreacji  w Kutnie adres: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 26 w terminie do dnia 

22.07.2016 roku do godz. 12.00. 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w 22.07.2016 o godz. 12.10. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu 

oraz policzeniem otrzymanych ofert. 

Następnie zostanie zbadana nienaruszalność oraz prawidłowość oznaczenia opakowań.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

informacje dotyczące ceny, a także inne odpowiednie informacje, o których mowa               

w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Informacje, o których mowa wyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.  

15.3. Zamawiający informuje, że udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, 

na zasadach określonych w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów               z 

dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 r. Nr 223, poz. 1458). 

 

  

 



16.      Opis sposobu obliczenia ceny: 

16.1. Wykonawca określi cenę brutto za przedmiot zamówienia w formularzu „Oferta      

Wykonawcy” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do siwz.  

16.2. Wykonawca obliczy cenę brutto za przedmiot zamówienia jako iloczyn ilości godzin 

określonych w tabeli przedstawionej w formularzu „Oferta Wykonawcy” (tj. 40966 

godzin) i ceny brutto za 1 godzinę realizacji usługi. 

16.3.  Przewidywana ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi: 

40966 godzin. Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie 

usługi ratownictwa  wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną 

osobę w ciągu jednej godziny. Wskazana powyżej ilość godzin jest jedynie ilością 

szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w 

funkcjonowaniu spowodowanej Aquaparku Kutno m.in. wymaganiami 

technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią, zmianą godzin pracy 

Aquaparku Kutno a także zmianą liczby ratowników zapewniających kontrolę obszaru 

wodnego.  

16.4. Podana powyżej ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby 

ustalenia ceny i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez 

Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.5. Cena ofertowa służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następowały będą według faktycznej ilości 

godzin ratowniczych na podstawie ceny jednostkowej zaproponowanej przez 

Wykonawcę    w „Formularzu oferty”.    

16.6. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 

specyfikacji,   w tym obowiązki wynikające ze wzoru umowy, powinien w cenach 

brutto ująć wszelkie podatki i opłaty oraz inne koszty niezbędne dla prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

16.7. Cena za 1 godzinę realizacji usługi  określona przez Wykonawcę w formularzu 

„Oferta Wykonawcy” nie ulegnie zmianie w toku realizacji (wykonywania) 

przedmiotu zamówienia  za wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie i 

zgodnie z zasadami tam określonymi.   

16.8. Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jednostkowe ceny 

brutto powinny być wyrażone w PLN oraz podane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

16.9. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz        

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

17.1.    Kryteria i ich znaczenie:   

1) Cena ( cena brutto oferty) – 94 pkt, 

2) Ilość zaoferowanych przez Wykonawcę pokazów ratownictwa wodnego w trakcie 

trwania umowy – 6 pkt.  

 

17.2. Opis sposobu oceny ofert: 

1) Cena (cena brutto oferty) – 94 pkt 

Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto podaną  

w formularzu „Oferta Wykonawcy”, otrzyma maksymalną ilość punktów (94 pkt),                    

a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według 

wzoru: 



P1=(Cmin/C) x 100% x 94 pkt 

 Gdzie: 

 P1 – liczba punktów obliczona dla oferty badanej 

Cmin –  najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ofert niepodlegających 

odrzuceniu, 

C  – cena brutto oferty badanej, 

94 –  maksymalna ilość punktów w kryterium cena. 

Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła komponent P1  

2) Ilość zaoferowanych przez Wykonawcę pokazów ratownictwa wodnego w 

trakcie trwania umowy – 6 pkt. 

Punkty zostaną przyznane proporcjonalnie do ilości pokazów ratownictwa wodnego 

zaoferowanych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy: 

- 4 pokazy otrzymają 6 punktów 

- 3 pokazy otrzymają 4 punkty 

- 2 pokazy otrzymają 2 punkty 

- 1 pokaz otrzyma 0 punktów. 

Ilość zaoferowanych przez Wykonawcę pokazów ratownictwa wodnego w trakcie 

trwania umowy nie może być mniejszy niż 1 raz. Niezaoferowanie pokazu spowoduje 

odrzucenie oferty, natomiast zaoferowanie pokazów w ilości większej niż 4 nie 

zwiększy punktacji. 

Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła komponent P2  

17.3. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch      

kryteriów (P). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób: 

      P= P1+P2 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów, na które 

sumuje się: 94 pkt z kryterium Cena, oraz 6 pkt z kryterium Ilość zaoferowanych przez 

Wykonawcę pokazów ratownictwa wodnego w trakcie trwania umowy. 

17.4. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

17.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższa ceną. 

 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty            

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi Załącznik Nr 2 do siwz. Termin zawarcia umowy zostanie określony                      

w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia 

przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca 

zostanie poinformowany po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania. 

18.2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że 

przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

18.3. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego jest jawna  

i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej.  



19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia  należytego wykonania 

umowy. 

 

20. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy albo wzór umowy: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych 

we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do siwz. 

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

 

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy PZP określa następujące 

okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 

umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1) zmiany terminów (godzin) realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy; 

2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 

3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, wskazanych przez 

Wykonawcę; 

4) zmiany liczby ratowników zapewniających kontrolę obszaru wodnego wynikających                       

z potrzeb Zamawiającego lub zmiany przepisów prawnych w tym zakresie;  

5) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

6) obligatoryjnych zmian przepisów prawa powiązanych bezpośrednio z treścią umowy; 

7) zaistnienia następujących okoliczności:  

- zmiana siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  

- zmiana konta bankowego Wykonawcy, 

- zmiana osób reprezentujących Wykonawcę, 

- zmiana własnościowa Wykonawcy 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w 

następujących warunkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie 

umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w 

drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona 

odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 



wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty 

wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za 

pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze 

aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania 

zamówienia przez wykonawcę, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3 wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w 

szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze 

aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania 

zamówienia przez wykonawcę, wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 

6. Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 4 i 5, wyznacza 

datę negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia. 

7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, na koszty 

wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy przez zamawiającego. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wnioskiem o zmianę umowy, na 

zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić zamawiający. 

 

 

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą: 

Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą 

prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

 

22. Zamawiający informuje, że nie przewiduje: 

 zawarcia umowy ramowej; 



 



Załącznik nr 1 do siwz 

 

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

      (pieczęć Wykonawcy) 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 

Do 

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Kutnie 

ul. Kościuszki 26 

99 - 300 Kutno 

 

  

 Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego                   

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłoszonego w 

BZP nr......................... z dnia .............................................., którego przedmiotem jest 

„Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno 

przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” 

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi   

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkami, z uwzględnieniem postanowień 

wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do siwz, za wynagrodzeniem: 

 

stawka godzinowa netto …........... zł 

stawka VAT …... % 

stawka godzinowa brutto …............... zł 

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

 

cena netto ….....................................  

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

(stawka godzinowa netto x 40966 godziny = cena netto) 

cena brutto ….....................................  

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

(stawka godzinowa brutto x 40966 godziny = cena brutto) 

 

Oferujemy przeprowadzenie pokazów ratownictwa wodnego w ilości równej: …………… 

 

1.  Wykonawca oświadcza, że powyższe stawki wynagrodzenia obejmujące wszystkie koszty           

i obowiązki Wykonawcy wynikające z przedmiotu zamówienia oraz postanowień umowy nie 

podlegają zmianie do końca terminu umowy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w 

umowie i zgodnie z zasadami tam określonymi.    



 

 

2. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z zapisami przedstawionymi  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że zapłata należności następować będzie w okresach miesięcznych, 

przelewem bankowym na podstawie faktury VAT, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy będącej załącznikiem do SIWZ             

i akceptuje ją. Zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty, do zawarcia 

umowy na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy(om) wykonanie części 

zamówienia o następującym zakresie: 

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

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

     stanowiących …. procentowy udział całości zamówienia.  

 

6. Składam(y) niniejszą ofertę przetargową  we własnym imieniu / jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez ……………………………………………… /     
                  nazwa lidera 

jako upoważniony wspólnik spółki cywilnej.* 

 

7.  Oferta została złożona na … stronach. 

 

8. Integralną częścią składanej oferty są oświadczenia i dokumenty wymagane zgodnie z siwz. 

 

 

Dane Wykonawcy: 

 

Adres do korespondencji:  

……………………………………………………………………………… 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

……………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ………………….. 

Numer faksu:  …………………….. 

NIP: ................................... 

REGON: ................................. 

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

                                                                    (pieczątki imienne i podpisy Wykonawcy) 

* – niepotrzebne skreślić   

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do siwz 

 

UMOWA NR  …..../2016 (projekt) 

 

zawarta w dniu ……………………………………….. pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kutnie 

ul. Kościuszki 26 

99-300 Kutno  

NIP …................ 

REGON............................ 

zwanym w dalej „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez: 

Pawła Ślęzaka – Dyrektora MOSiR 

a  

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

z siedzibą w .................................................................................................................. 

NIP …………………………………………………….. 

REGON ……………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym przez:  

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

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w trybie przetargu nieograniczonego (Biuletyn Zamówień Publicznych  

z dnia ……………………….... nr ………………………... ), o następującej treści: 

 

§     1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia polegającego na „Organizowaniu, 

kierowaniu i  koordynowaniu działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 

i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy  z dnia 18 sierpnia 2011 roku o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.” 

2. Przedmiotem umowy są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które muszą być 

świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami:  

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

wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656); 

2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 

kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108). 

3) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie 



wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 

urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne     

(Dz. U. z 2012 r., poz. 261); 

4) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie 

sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012,poz. 286). 

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy przeprowadzić … pokazy 

ratownictwa wodnego w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że umowę będzie wykonywał z najwyższą profesjonalną 

starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonywania usługi 

będącej przedmiotem umowy tj. zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 656).  

7. Usługę z ramienia Wykonawcy będą wykonywać ratownicy posiadający kwalifikacje 

ratownika wodnego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych, tj. posiadającymi: 

- pełną zdolność do czynności prawnych, 

- wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne 

kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym potwierdzone zaświadczeniem                         

o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, 

- ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, 

- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 

stanowisku ratownika, 

oraz przeszkolonymi w zakresie przepisów BHP i ppoż., które obowiązują na obiektach 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje, o których mowa w ust. 6 w stosunku do ratowników wykonujących usługę.  

9. Wykonawca realizujący przedmiot umowy oświadcza, że spełnia w szczególności 

następujące wymagania: 

a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym tj. odpowiednią ilością 

osób, posiadających aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę i doświadczenie 

umożliwiające wykonanie zamówienia; 

b) ponosi pełną odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników wodnych 

w czasie godzin otwarcia pływalni oraz posiadanie przez nich niezbędnych kwalifikacji do 

pracy, a także za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników 

wodnych bez względu na przyczynę ich absencji; 

c) ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie 

pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia obowiązków 

ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej; 

d) ponosi pełną odpowiedzialność za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi; 

e) odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych 

związanych z zatrudnieniem ratowników wodnych; 

10. Zakresu obowiązków ratowników wodnych zatrudnionych przez Wykonawcę określa 

załącznik do niniejszej umowy – szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. 

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 



12. Zamawiający zapewnia zgodnie z wymogami: 

a) punkt udzielania pierwszej pomocy; 

b) wyposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny w zakresie określonym w załączniku do 

umowy. 

13. Wykonawca wyposaży we własnym zakresie stanowisko ratownicze w pozostały sprzęt 

niezbędny do wypełniania obowiązków ratowników na pływalni. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt ratowniczy i medyczny 

wyszczególniony w załączniku do umowy, który zostanie przekazany wykonawcy 

odpowiednim protokołem.   

 

§ 2 

Zamówienia publiczne objęte niniejszą umową będzie wykonywane w terminie: od dnia 

24.08.2016 do dnia 31.12.2017. 

 

§ 3 

1. Szacunkową wartość wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy 

określa się na kwotę ogółem 

 brutto: …………………………. PLN,  

           słownie: ……………………………………………..PLN 

           w tym: ... % VAT, 

 wynikającą z formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca tytułem wynagrodzenia za realizację umowy otrzymywać będzie 

wynagrodzenie w wysokości: 

  

 …..... netto + …. % VAT tj. …........brutto (słownie: …..........................) za  jedną 

godzinę ratowniczą. 

Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratownictwa  

wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny.  

3. Ceny jednostkowe brutto wskazane w ust. 2 nie ulegną zmianie przez cały okres trwania 

umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2-9 . 

4. Ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia następować będzie na podstawie 

protokołu odbioru ilościowo-osobowego za każdy miesiąc wykonania usługi. 

5. Należność miesięczną za usługę świadczoną przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

przekazywał po zakończeniu danego miesiąca przelewem bankowym na konto 

Wykonawcy ........................................................., w terminie 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku bankowego poleceniem zapłaty. 

7. Faktury za usługi będą wystawiane na: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. 

Kościuszki 26, 99-302 Kutno, NIP 775-24-67-709 

8. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz wszelkie warunki istniejące u Zamawiającego rozpoznane we własnym 

zakresie potrzebne do wykonania niniejszej umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę 

warunków  obciąża wyłącznie Wykonawcę, który z tego tytułu nie będzie składał przeciwko 

Zamawiającemu żadnych roszczeń i żądań zwiększenia wynagrodzenia. 

§ 4 

1. Kontrolę prawidłowości realizacji niniejszej umowy, w tym kontrolę planu dyżurów 

ratowników wodnych, ze strony Zamawiającego będzie wykonywał Pan Jarosław Zielak – 

Zastępca Dyrektora MOSiR w Kutnie, tel. 600 395 443. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby nadzorującej wykonanie przedmiotu 



umowy w każdym czasie i bez zgody Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu plan dyżuru ratowników 

wodnych na jeden dzień przed rozpoczęciem każdego miesiąca pełnienia dyżurów 

ratowniczych, wraz  z imienną listą osób pełniących dyżury ratownicze.  

4. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień umowy ze strony Wykonawcy będzie 

dokonywał koordynator pan/pani ……………… – ……………………. – 

tel. …………………….. 

5. O zmianie osoby lub numeru telefonu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego. 

Nie powiadomienie o zmianie uważa się za rażące niewykonanie umowy. 

 

§ 5  

1. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

a) za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy lub jej wypowiedzenie z winy Wykonawcy 

w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 ust. 1; 

b) za każdy przypadek nieprawidłowego, niewłaściwego, nienależytego wykonywania 

umowy przez Wykonawcę potwierdzonego wpisem w dzienniku pracy, w wysokości 1,5% 

miesięcznego wynagrodzenia, w którym dana nieprawidłowość została stwierdzona; 

c) za opóźnienie w planowym rozpoczęciu realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wartości 

przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

d) za każdy zaistniały przypadek braku pełnej obsady ratowniczej na danej zmianie, 

spóźnienia do pracy chociażby jednego ratownika, przedwczesnego opuszczenia stanowiska 

pracy przez chociażby jednego ratownika oraz zmiany personalnej w obsadzie ratowniczej 

bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł brutto. 

2. Podstawą naliczania kar umownych jest wpis w dzienniku pracy. 

3. W razie spowodowania szkody z winy Wykonawcy, zobowiązuje się on do naprawienia 

powstałej szkody w całości lub pokrycia kosztów jej usunięcia. 

4. Niezależnie od przewidzianych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury. 

6. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia  w przypadku rażących naruszeń umowy, w szczególności gdy wysokość 

kar umownych w danym miesiącu przekroczy 20% wynagrodzenia należnego za dany 

miesiąc. 

  

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a) nieprawidłowego bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy w szczególności zaniedbań ze strony Wykonawcy 

mogących narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające z pływalni po dwukrotnym 

odnotowaniu w dzienniku pracy przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego; 

b) rażących zaniedbań w wykonaniu usług, stwierdzonych i zapisanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego w dzienniku pracy;  

c) zgłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy; 

d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

e) naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy; 



f) braku wymaganej zgody ministra właściwego do spraw  wewnętrznych w dniu 1.01.2014 r. 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656); 

g) stwierdzonej niedyspozycji ratowników wodnych wynikającej ze spożycia alkoholu lub 

środków odurzających po jednokrotnym odnotowaniu w dzienniku pracy przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 ust. 1; 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi go 

pisemnie, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności       

i powinno zawierać uzasadnienie. 

  

§ 7 

1. Strony umowy zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianach 

dokonywanych w swoich dokumentach rejestracyjnych, a w szczególności do ujawniania 

danych osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Stron. Niedopełnienie 

obowiązku stanowić będzie podstawę do żądania odszkodowania. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o: 

 zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  

 zmianie konta bankowego Wykonawcy, 

 zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

 zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy, 

 zmianach własnościowych Wykonawcy. 

3. Brak zawiadomienia Zamawiającego o powyższych zdarzeniach w terminie 10 dni od ich 

powstania może spowodować natychmiastowe odstąpienie Zamawiającego od umowy             

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

 

§ 8 

1. W celu zabezpieczenia ryzyka związanego z powstaniem szkód podczas realizacji 

zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed zawarciem umowy przedłożenia 

kopii polisy OC potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną na łączną 

kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN. 

2. Na trzy dni przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

nową polisę ubezpieczenia obejmującą nowy okres, ważną na okres realizacji zamówienia, 

bez dodatkowego wezwania Zamawiającego. 

3. O każdym wypowiedzeniu polisy przez ubezpieczyciela Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić Zamawiającego. 

4. Nie spełnienie powyższego skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy PZP określa następujące 



okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 

umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1) zmiany terminów (godzin) realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy; 

2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 

3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, wskazanych przez 

Wykonawcę, 

 4) zmiany liczby ratowników zapewniających kontrolę obszaru wodnego wynikających z 

potrzeb Zamawiającego lub zmiany przepisów prawnych w tym zakresie;  

5) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

6) obligatoryjnych zmian przepisów prawa powiązanych bezpośrednio z treścią umowy; 

7) zaistnienia następujących okoliczności:  

- zmiana siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  

- zmiana konta bankowego Wykonawcy, 

- zmiana osób reprezentujących Wykonawcę, 

- zmiana własnościowa Wykonawcy 

2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w 

następujących warunkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie 

umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w 

drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona 

odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty 

wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za 

pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze 

aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania 

zamówienia przez wykonawcę, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3 wykonawca składa 



pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w 

szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze 

aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania 

zamówienia przez wykonawcę, wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 

6. Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 4 i 5, wyznacza datę 

negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia. 

7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, na koszty 

wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy przez zamawiającego. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wnioskiem o zmianę umowy, na 

zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić zamawiający. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z ofertą zamierza powierzyć/ nie zamierza powierzyć 

wykonania części usług podwykonawcy(om), za działanie których Wykonawca bierze pełną 

odpowiedzialność.* 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.* 

3. W przypadku powierzenia części usług podwykonawcy(om) Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do doręczenia potwierdzonej(ych) za zgodność z oryginałem kserokopii 

umowy(ów) z podwykonawcą(ami).* 

4. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności         

Wykonawcy na rzecz osoby trzeciej. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 (jeden) dla Wykonawcy, 

2 (dwa) dla Zamawiającego. 

 

 

 

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

  ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA  



 

W przypadku nie powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy(-om), 

postanowienia niniejszej umowy ulegną odpowiedniej modyfikacji. 

 

Załącznik Nr 1 do umowy nr ….................. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Usługa polegająca na organizowaniu, kierowaniu i  koordynowaniu działań ratowniczych 

na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie obejmuje działania w Aquaparku 

Kutno przy ul. Kościuszki 54 oraz na basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 będących  

w strukturach organizacyjnych MOSiR Kutno. 

 

II. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających                           

z Aquaparku Kutno i basenów zewnętrznych przy ul. Narutowicza 47 zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 

 

a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656);  

 

b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012r.      

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających 

stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. poz. 108 z2012r.); 

 

c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie 

wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 

urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 261); 

 

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie 

sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012, poz. 286). 

 

III. Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia dotyczy: 

 

- basenu sportowego o wymiarach 25,30 x 16,00 m i głębokości 1,60 do 2,00m basenu 

rekreacyjnego o powierzchni 290m², basenu rozgrzewkowego o wymiarach 10x 6,5m, wanien 

hamownych, wanien whirlpool 2 szt. po 8 osób., brodzika dla dzieci o powierzchni 27,5m² o 

głębokości 0,3m, rwącej rzeki, ścianki wspinaczkowej, o łącznej powierzchni  lustra wody ok. 

880m², 

- zjeżdżalni: rurowych zewnętrznych „Anakondy” o długości 85,2m i zjeżdżalni zewnętrznej 

pontonowej o długości 82,4m oraz dwóch zjeżdżalni wewnętrznych odkrytych : „Kamikadze” 

i rodzinnej. 

- saunarium, które jest integralną częścią zespołu basenowego, w skład którego wchodzą, 

łaźnia parowa, caldarium, sauna fińska, kabina mroźna oraz sala wypoczynkowa wyposażona 

w cztery podgrzewane leżanki. 

- basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47, o wymiarach: 49,5x19,5m i głębokości od 

0,90 do 1,60m  i brodzika o wymiarach  19,5x9,50m i  o głębokości od 0,10 do 0,50m. 

 

IV. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa przez cały rok osób korzystających z Aquaparku Kutno od 



24.08.2016 do  31.12.2017  i basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47 w okresie od 

24.08.2016 do 31.08.2016 oraz 01.07.2017 do 31.08.2017 roku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z basenów 

obowiązujących Regulaminów porządkowych, przepisów BHP i ppoż., pouczania grup 

zorganizowanych oraz osób indywidualnych o obowiązujących zasadach korzystania z 

basenów i atrakcji w Aquaparku Kutno  i na basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza. 

3. Określenie i przestrzeganie procedur:  obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, 

alarmowych, przy wypadkach w różnych miejscach obiektu, udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej,  łączności zgodnie z zarządzeniem dyrektora MOSiR  „Instrukcja 

bezpieczeństwa w Aquaparku Kutno”  z dnia 01.06.2012 i regulaminem basenu zewnętrznego 

przy ul. Narutowicza  47. 

4. Określenie i przestrzeganiu zakresu obowiązków i czynności ratowników na 

poszczególnych stanowiskach. 

5. Zapewnienie ciągłości obsady stanowisk  ratowniczych w godzinach pracy Aquaparku 

Kutno i basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47 zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. poz. 108 z 2012 r. /dotyczy obiektu Aquapark/ nie 

mniej jednak niż: 

 - Aquapark Kutno:  

we wszystkie dni tygodnia:  

od godz. 06.00 do godz. 08.00  - 4 ratowników, z wyłączeniem zjeżdżalni 

od godz. 08.00 do godz. 10.00  - 5 ratowników  

od godz. 10.00  do godz. 12.00 - 6 ratowników 

od godz. 12.00  do godz. 14.00 - 5 ratowników 

od godz. 14.00  do godz. 17.00 - 5 ratowników 

od godz. 17.00  do godz. 19.00 - 6 ratowników 

od godz. 19.00  do godz. 22.00 - 5 ratowników 

w dniu 31. 12. 2016 roku :  

od godz. 20.00 – 01.00 /01.01.2017 roku/ – 7 ratowników 

w dniu 31. 12. 2017 roku 

  od godz. 20.00 – 24.00  - 7 ratowników 

- basen zewnętrzny ul. Narutowicza 47: 

w okresie od 24.08.2016 – 31.08.2016 roku oraz od 01.07.2017 – 31.08.2017 roku  

w godzinach 10.30-18.00 przez cały tydzień  – 3 stanowiska ratownicze 

 

V. Usługi realizowane będą w sposób ciągły: 

- AQUAPARK Kutno -  z wyłączeniem przerwy technologicznej lub przerwy w wyniku 

awarii. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany długości i terminu przerwy technicznej 

„AQUAPARKU Kutno”. Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o przerwie technologicznej 

z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

- basen zewnętrzny ul. Narutowicza 47 - w okresie od 24.08.2016 – 31.08.2016 roku oraz od 

01.07.2017 – 31.08.2017 w godzinach 10.30-18.00 przez cały tydzień.       

 

VI. Ze strony Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontrolę                             

i nadzór prawidłowości realizacji  przedmiotu zamówienia, która pełnić będzie rolę 

Koordynatora. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla 

osoby pełniącej funkcję Koordynatora. 

VII. 1. Zamawiający udostępni, przekazując protokolarnie Wykonawcy sprzęt ratowniczy i 



medyczny: 

 

 Wykaz sprzętu ratowniczego jakim dysponuje Zamawiający: 

1) Basen Miejski – basen zewnętrzny: 

Torba medyczna (R1) – 1 szt. 

Tyczki 2m – 2 szt. 

Tyczki 4m – 2 szt. 

Tuba – 1 szt. 

Koła ratunkowe – 2 szt. 

Tyczka do podbieraka – 1 szt.  

Lina torowa 25m  

 

2) Obiekt Aquaparku Kutno – baseny wewnętrzne: 

Torba medyczna (R1) – 2 szt.  

Torba medyczna podstawowa (RO) – 2 szt.  

Torba med. pusta –wyposażenie gabloty – 1 szt.  

Tyczki 2m – 10 szt. 

Tyczki 4m – 7 szt. 

Tuba – 1 szt. 

Koła ratunkowe – 6 szt. 

Podbierak – 1 szt.  

Rzutki – 4 szt. 

Boja SP – 1 szt. 

Deska ortopedyczna - 2 szt.  

Podwyższone stanowisko ratownicze – 3 szt.  

 

2. 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 

3. Pozostały sprzęt ratowniczy, niezbędny do należytego, zgodnego z przepisami,  

świadczenia przedmiotowej usługi zapewnia Wykonawca. 

 

VIII. Warunki wykonywania zamówienia. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w: 

- jednolity strój  ratowniczy odpowiednio oznakowany (koszulka z napisem „Ratownik” w 

kolorze czerwonym; 

- obuwie – klapki z jasną podeszwą antypoślizgową; 

- gwizdek ratowniczy; 

- środki łączności pomiędzy stanowiskami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu 

raportowania, w tym „Dziennika pracy ratowników”, książki dyżurów i książka ewidencji 

wypadków. 

3. Każdy ratownik wykonujący czynności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

przebywającym na terenie Aquaparku Kutno i na basenie przy ul. Narutowicza 47 musi 

legitymować się ważnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, 

posiadać zaświadczenie o  ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, aktualne 

zaświadczenie lekarskie poświadczające zdolność do pełnienia funkcji ratownika. Dokumenty 

te winny zostać przedstawione Zamawiającemu na każde jego żądanie w okresie realizacji 

usługi. 



4. Obowiązkiem ratowników jest zapobieganie wszelkim szkodom materialnym 

wyrządzonym obrębie niecek basenowych. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi 

byś natychmiast zgłoszony Zamawiającemu. 

5. Do obowiązków ratowników należy: 

5.1 Sprawdzanie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie otwarcia pływalni stanu 

technicznego urządzeń rekreacyjnych (jacuzzi, łaźnia, , dzika rzeka, leżanki wodne i 

innych) oraz zjeżdżalni i saun, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub 

uszkodzeń, zgłoszenie dyrektorowi obiektu lub pełniącemu zmianę pracownikowi 

technicznemu                                 z wpisem do dziennika pracy. 

5.2 Montaż i demontaż, w zależności od potrzeb, lin rozdzielających  tory wodne i 

wytyczania powierzchni do zajęć aquaaerobiku. 

5.3 Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących 

wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na basenie. 

5.4 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 pracownikami technicznymi i obsługą sprzątającą. 

5.5 Stała obserwacja lustra wody strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał 

wzywania pomocy. 

5.6 Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty 

życia lub zdrowia. 

5.7 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku                               

z odnotowaniem w dzienniku pracy, dzienniku wypadków a w razie konieczności 

wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. 

5.8 Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. 

5.9 Pomoc w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. 

5.10 Instruowanie klientów oraz nadzór nad poprawnym, zgodnym z przeznaczeniem oraz 

regulaminem korzystaniem z urządzeń rekreacyjnych tj. sauny, jacuzzi, łaźnie, zjeżdżalnie                      

i inne. 

5.11 Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji 

wodnych w zależności od zapotrzebowania klientów. 

5.12 Nadzór nad właściwym, stosownym do pory dnia, warunków i zajętości basenu 

oświetleniem pomieszczenia pływalni. 

5.13 Udzielanie pomocy działowi technicznemu podczas wymiany uszkodzonych źródeł 

światła oświetlenia podwodnego basenów (konieczność pracy pod wodą). 

5.14 Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po 

godzinach otwarcia basenu. Dokonanie obchodu  wszystkich pomieszczeń i urządzeń 

niecki basenowej    i szatni.  

5.15 Bieżąca kontrola osób przebywających w saunach oraz sprawdzanie saun przed 

zamknięciem pływalni. 

5.16 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 pracownikowi ochrony, z jednoczesnym 

odnotowaniem zaistniałego zdarzenia w dzienniku pracy.  

5.17 Dbanie o dobre imię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie oraz 

Wykonawcy. 

6. Ratownicy mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Regulaminami i 

instrukcjami wszystkich urządzeń zainstalowanych na basenie, Instrukcją Bezpieczeństwa 



Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 

IX. W czasie przerw technicznych Wykonawca zobowiązany jest: 

1. zapewnić bezpieczeństwo ekipom remontowym pracującym w hali basenowej w czasie, 

gdy w nieckach znajduje się woda, oraz nadzorować pod względem bezpieczeństwa pracę 

konserwatora w zbiornikach retencyjnych na podbaseniu. 

2. dokonywać przeglądu wszystkich apteczek znajdujących się w budynku pływalni w celu 

sprawdzenia ich zawartości i zgodności z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając 

pisemnie kierownika lub gospodarza obiektu o ich wynikach. 

X. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 

ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej zorganizują w trakcie  trwania 

umowy ….. pokazy ratownictwa wodnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.                                                                    

XI. Wykonawca załączy do umowy propozycję zakresu obowiązków ratowników, do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

XII.  Przewidywana ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi: 

40966 godzin. Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi 

ratownictwa  wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu 

jednej godziny. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wskazana powyżej ilość godzin jest 

jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w 

funkcjonowaniu spowodowanej Aquaparku Kutno m.in. wymaganiami technologicznymi, 

modernizacją, remontem lub awarią, zmianą godzin pracy Aquaparku Kutno, a także zmianą 

liczby ratowników zapewniających kontrolę obszaru wodnego.   

W oparciu o szacunkową ilość godzin ratowniczych powinna zostać obliczone cena oferty. 

Cena ofertowa służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następowały będą według faktycznej ilości godzin 

ratowniczych na podstawie ceny jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę                                      

w „Formularzu oferty”. Przewidywana ilość godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania 

Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą 

do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do siwz 

 

 

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

  (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE*  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 

„Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno 

przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” 

 

oświadczam, że na dzień złożenia oferty nie podlegam wykluczeniu z postępowania w 

zakresie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych do       

składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 

 

 

 

 

 
*  Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

  

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z 

uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 4 do siwz 

 

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

  (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE * 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1  

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 

„Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno 

przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt. 3 Ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.” 

oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku  - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 2164 z późn. zm.) spełniam(y) warunki dotyczące: 

 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych do       

składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
 

 

 

 

* Oświadczenie niniejsze podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

  

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie podpisują 

wszyscy uczestnicy oferty wspólnej na jednym druku lub Pełnomocnik działający w ich imieniu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 do siwz 

 

………………………… 

(pieczęć  Wykonawcy) 

 

 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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

potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 8.1.A. ppkt 2) siwz, nie później niż w 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert:   

 

Przedmiot 

wykonanej lub 

wykonywanej 

usługi 

 

Wielkość lustra wody 

pływalni, której 

dotyczy usługa 

Data 

rozpoczęcia 
Zamawiający Data zakończenia 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

W załączeniu przedkładam dowody potwierdzające należyte wykonanie ww. usług. 

 

 

 

 

 

 

 
Data: ....................................... 

                                                                              ...................................................... 
                                                                      Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

                                                                      w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 6 do siwz 

………………………………………… 

            (pieczęć  Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 

„Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno 

przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt. 3 Ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” 

przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający 

spełnienie warunku określonego w pkt 8.1.A ppkt 3) siwz nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert:   

 

L.p. 

Podstawa 

dysponowania 

osobą 

(A lub B) 

Imię 

i nazwisko 

 

Zakres czynności do 

wykonywania przy 

realizacji przedmiotowego 

zamówienia 

Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator 

 

ratownik 

 

 

 

 

……………………………………… 
Podpis osób uprawnionych do składania                  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy                                                                   

oraz pieczątka/pieczątki 

Data: ………………….. 

 

 

 



 

 

 

 
UWAGA! Przy wypełnianiu wykazu należy wskazać odpowiednią podstawę dysponowania osobą, 

według następujących oznaczeń: 

 

A – osoba, którą Wykonawca dysponuje (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa 

przedwstępna, deklaracja współpracy, porozumienie o współpracy itp.) 

B – osoby udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty (wymóg przedłożenia w ofercie 

pisemnego zobowiązania, zgodnie z pkt 8.2. siwz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 7 do siwz 

 

 

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

  (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O UPRAWNIENIACH OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 

„Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno 

przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie,  zgodnie z art. 21 pkt. 3 Ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” 

 

oświadczam, że osoby wskazane w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - kwalifikacje ratownika wodnego w 

rozumieniu Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych tj. posiadają: 

- pełną zdolność do czynności prawnych, 

- wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne 

kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym potwierdzone zaświadczeniem o 

ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, 

- ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, 

- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 

stanowisku ratownika.  

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych do       

składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

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

Pieczęć Wykonawcy 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo 

informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej potwierdzająca na 

dzień składania ofert wykazanie braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*) 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi pn.: 

 

„Organizowani, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno 

przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt. 3 Ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” 

 

PRZEDKŁADAMY: 

 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Telefon, fax 

    

    

    

 

 

                                                               ............................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w                                                     

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki imienne 

 

 

LUB: 

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*) 

  

 Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że 

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

 

............................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w                                                     

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki imienne 

 

*Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy 

kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie 



z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 

(pod treścią oświadczenia). 

 

 

 

 


