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M I E J S K I  O Ś R O D E K  S P O R T U  I  R E K R E A C J I   
W  K U T N I E  

u l .  K o ś c i u s z k i  2 6 ,  9 9 - 3 0 0  K u t n o  
 

 
Kutno, dnia 1 marca 2022 roku 

 
Znak sprawy: MOSiR.DAF.26.2.2022  

 
 

SPECYFIKACJA  
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza 

Państwa  
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                    

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia  
nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi  

art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych  
na zadanie pod nazwą:  

 
„Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie 
działań ratowniczych w Aquaparku Kutno przy  
ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy  

ul. Narutowicza 47 należących  
do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Kutnie” 

 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych  
(t. j.: Dz. U. z  2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

 
 

 
Z a t w i e r d z a m :  

 
D Y R E K T O R 

 
 

Paweł Ślęzak 
   

…………………………………………… 
(Kierownik Zamawiającego)  
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa Zamawiającego: 
        Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie 
 
2. Adres: 

ul. Kościuszki 26 
99-300 Kutno 
tel. (24) 355 22 24 fax (24) 355 22 24 
adres strony internetowej: http: www.mosir.kutno.pl 
strona BIP: http: www.umkutno.bip.e-zeto.eu 
e-mail: info@mosir.kutno.pl 
 

3. Godziny urzędowania Zamawiającego:  
poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1  
ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z  2021 r., poz. 1129 

ze zm.) (dalej, jako ustawa Pzp), poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 3 ustawy Pzp. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na „Organizowaniu, kierowaniu 
i  koordynowaniu działań ratowniczych w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie ze-
wnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kut-
nie”.  

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
2.1. 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 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 147); 
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. z 2012 r., poz. 108); 
c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań 
dotyczących wyposażenia wyznaczonych 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. z 2012 r., poz. 286). 
e) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji 
przydanych w ratownictwie wodnym . (Dz.U. z 2021 r., poz. 1761).  
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., 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, 

http://www.mosir.kutno.pl/
http://www.umkutno.bip.e-zeto.eu/
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-  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 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.  oraz basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47  
w okresie od 24.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 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 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby 
ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 108) /dotyczy obiektu Aquaparku/ nie mniej jednak niż: 

 
 
- Aquapark Kutno:  
we wszystkie dni tygodnia: 

od godz. 06.00 do godz. 08.00  - 3  ratowników z wyłączeniem zjeżdżalni 
od godz. 08.00 do godz. 22.00  - 5 ratowników  

w dniu 31. 12. 2022 roku :  
  od godz. 20.00 – 01.00 /01.01.2023 roku/ – 6 ratowników 
- basen zewnętrzny ul. Narutowicza 47: 
w okresie od 24.06.2022 – 31.08.2022 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 24.06.2022 – 31.08.2022 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 kierownika (koordynatora). 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla osoby pełniącej funkcję 
kierownika (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. 
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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. 
  13. AED – 1 szt. 
  14. ciśnieniomierz – 1 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 wodnych  w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, oraz 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 
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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 korzystania 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 i uzupełnień 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 jeden pokaz, 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: 29600 godzin.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym w 
przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w 
interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiających. Zamawiający informuje, że minimalny 
zakres zamówienia, jaki zostanie zrealizowany to 28112 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, 
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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. Wymagania w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę. 
3.1 Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia tj. pracy kierownika (koordynatora) ratowników wodnych, której wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.). 
3.2  Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienioną osobę co najmniej na okres realizacji 
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu wykonawca 
lub podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  
3.3 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osoby oraz uprawnienia Zamawiającego  
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań określonych w pkt 3.1 i 3.2: 
a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osoby, o której 
mowa w pkt 3.1, w szczególności oświadczenie wykonawcy, że osoba wykonująca czynności w 
zakresie realizacji zamówienia zatrudnia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia,  
b) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 
będzie Zamawiającemu: 
- raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osoby, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały 
okres realizacji zamówienia; 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika wraz  
z zakresem obowiązków pracownika. 
3.4 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 
a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 3.3 lit. a) i b) 
wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 PLN; 
b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w dziale pkt 3.3 lit. a) i b) 
lub zmiany sposobu zatrudnienia osoby, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć 
dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 
c) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, możliwe jest zastąpienie 
osoby wskazanej w pkt 3.1  inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania 
co do zatrudnienia na okres realizacji zamówienia, określone w SWZ.  
 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
     75250000-3:  Usługi straży pożarnej oraz ratownicze      
     71317200-5:  Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.         
5. Zamawiający nie dopuszcza składnia  ofert wariantowych.  
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.   
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.04.2022 roku do 31.03.2023 roku.  
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 
 

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 
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wykluczeniu z udziału w postępowaniu dołączy do oferty stosowne oświadczenie, które stanowi 
Załącznik Nr 2 do SWZ  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

        Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
b)Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  gospodarczej 
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:   
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie: 
- aktualnej zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie przez 
Wykonawcę ratownictwa wodnego oraz  
- wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo 
Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
ratownictwie Medycznym, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r.  
poz. 147). 

        c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż 500 000,00 złotych 
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).   

        d) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli      
Wykonawca:  

- wykaże, że dysponuje minimum 8 osobami, które zostaną skierowane przez 
Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego na stanowisku 
ratownika wodnego , które spełniają wymogi określone w Ustawie 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.  

Zamawiający wymaga, aby przynajmniej 4 ratowników wodnych posiadało minimum  
6 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika wodnego.  

Zamawiający wymaga, aby przynajmniej 4 ratowników wodnych posiadało minimum  
12 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika wodnego.  

 
- dysponuje 1 osobą, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego, która będzie pełniła funkcję kierownika 
(koordynatora) ratowników i która spełnia następujący wymóg: posiada co najmniej 2 
letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami 
wykonującymi ratownictwo wodne.  

 
e) Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej jedną usługę ratownictwa wodnego będącą przedmiotem zamówienia, która 
dotyczyła pływalni krytej lub odkrytej o łącznej powierzchni lustra wody minimum 300m². 

 
 

 
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli  posiadanie przez 
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
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zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 
uprawnienia są wymagane. 
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 
7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 i 8, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy. 
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Załącznik nr 3 do SWZ.  
11. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 
12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 
13. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 
15. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert 
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających. 
16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
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reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 
być załączone do oferty. 
17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
o których mowa w Dziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  
19. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
  

 

VI.PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (art. 108 ust.1 ustawy 
Pzp): 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestęp-
stwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy 
z dnia12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 usta-
wy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywają-
cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz  
z 2020 r. poz. 2023), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestęp-
stwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierza-
nia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzyw-
nami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia-
łu w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyelim i-



10 

 

nowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę  
(art 109 ust. 1 ustawy Pzp): 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wyko-
nawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,  
o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wy-
konujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni 
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograni-
czenia wolności lub karę grzywny, 
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymie-
rzono tą decyzją karę pieniężną; 
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym 
mowa w pkt 2 lit. a lub b; 
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwida-
tor lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znaj-
duje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 
5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wy-
konał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą sto-
sownych dowodów; 
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie można skutecznie 
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub niena-
leżycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające  
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest  
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozy-
skać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia; 
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co 
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 
 
 

 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.   
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VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowi 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został 
w Załączniku nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wyklucze-
niu z postępowania 
 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,  
o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu  
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.  
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnie-
nia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa pkt. 1.  

4. Zgodnie z art. 274 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie 
wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. W odniesieniu do wykonawcy, o którym mowa w pkt 4 Zamawiający zażąda złożenia następu-
jących podmiotowych środków dowodowych: 
 
5.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

-  art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp  

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówie-
nie publiczne tytułem środka karnego,  

-  art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp 

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wy-
mierzono karę aresztu,  

- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za 
wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu  

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przyna-
leżności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wyko-
nawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapita-
łowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru określonego w  
Załączniku nr 4 do SWZ; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

https://sip.lex.pl/#_blank
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ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu skła-
dania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem termi-
nu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należ-
ności;  

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społecz-
ne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu skła-
dania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem termi-
nu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumie-
nie w sprawie spłat tych należności;  

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzo-
nych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji;  

5.2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) aktualnej zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie przez 
Wykonawcę ratownictwa wodnego oraz  

 wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe ratownictwo   
Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
ratownictwie Medycznym, 
zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350). 
 

b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cy-
wilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną min. 500 000,00 zł oraz Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędno-
ściowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdol-
ność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złoże-
niem    

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego pod-
miotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe 
środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawia-
jącego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej.   

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których   usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te  usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w 

https://sip.lex.pl/#_blank
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przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (według wzoru określonego w 
Załączniku nr 6 do SWZ) 

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. 

 
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie ro-
botami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, upraw-
nień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dyspo-
nowania tymi osobami; – sporządzony zgodnie z  Załącznikiem nr 7 do SWZ.  

6.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających za-
soby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt VII. 1.  także oświadczenie podmio-
tu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpo-
wiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 
na jego zasoby – sporządzony zgodnie z  Załącznikiem nr 8 do SWZ. 

7. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, a który polega 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zo-
bowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów właściwych podmiotowych środ-
ków dowodowych wymienionych w pkt 5.1. odpowiednio do udostępnianych zasobów oraz podmioto-
wych środków dowodowych wskazanych w pkt 5.2.  

8.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie za-
mówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert pod-
legających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszyst-
kich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.   

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 
1) 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu 
bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 
2) 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
 
10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności reje-
strów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;   

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zama-
wiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 

12. Wykonawca składa wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wyko-
nawcy Formularz „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.  



14 

 

 

VIII.PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wyko-
nawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonaw-
com oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.   
 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO DOKUMENTU 

POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 

 

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umoco-

wana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub in-

formacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-

łalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w 

ust. 1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodo-

stępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do 

tych dokumentów. 
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 

z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy peł-
nomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 
4. Zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubie-

gających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

X. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY  

 

 
1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa  
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków do-
wodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 
(Dz.U. poz.2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób 
określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) – dalej jako „rozporządzenie”. 
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udo-
stępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem 
podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza 
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których 
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przeka-
zywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpo-
średnio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 
4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 
5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświad-
czenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumen-
ty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wyko-
nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy nie 
będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami po-
twierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione pod-
mioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako doku-
ment elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważ-
nione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego do-
kumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej. 
8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje  
w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do repre-
zentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmioto-
wych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 
które każdego z nich dotyczą; 
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubie-
gający się o udzielenie zamówienia; 
3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 
10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elek-
troniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie 
się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewysta-
wione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki do-
wodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzo-
rowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej. 
13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, dokonuje w przypadku: 
a. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmio-
towych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą 
b. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
c. pełnomocnictwa – mocodawca. 
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
16. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne doku-
menty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upo-
ważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji 
treści tego dokumentu. 
17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności 
identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 
lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego. 
18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie 
następujące wymagania: 
1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie,  
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku 
danych; 
2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 
tej treści na monitorze ekranowym; 
3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 
4) muszą zawierać dane w układzie nie pozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisa-
nych informacji. 
 

 

XI.INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  
 
1. Informacje ogólne. 
1.1 W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 
a. miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, 
b. ePUAPu : /MOSiRKutno/SkrytkaESP 
c. poczty elektronicznej: info@mosir.kutno.pl  
1.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452). 
1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elek-
tronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały 
opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 
1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złoże-
nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

mailto:info@mosir.kutno.pl
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1.7. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcje „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
 
2. Złożenie oferty. 
2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do za-
szyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePU-
AP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
2.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2.3. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika syste-
mu miniPortal-ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePU-
AP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
2.4. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć 
ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma 
dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komu-
nikacji. Aby złożyć́ ofertę̨ użytkownik wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku. 
2.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  
w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowa-
nia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal. 
2.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania poufności 
tych informacji przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz  
z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 
2.7. Oferta może być składana tylko do upływu terminu składania ofert. 
2.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP  
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użyt-
kownika dostępnej na miniPortalu.  
2.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). 
3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,  
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt  2, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowa-
nego formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – : 
/MOSiRKutno/SkrytkaESP) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 
3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
e-mail: info@mosir.kutno.pl  
3.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zama-
wiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elek-
tronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany  
w pkt 3.2 adres email. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumen-
tów lub oświadczeń musi być zgodny z: 
1) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku-
mentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) oraz z: 
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie pod-
miotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zama-
wiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 
3.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz in-
formacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

mailto:info@mosir.kutno.pl
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3.5. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 
korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3.6. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 
 
 
 

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
 
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
– Jarosław  Zielak -  tel. 600 395 443 e-mail: j.zielak@mosir.kutno.pl   
– Agnieszka  - Wójkowska – Pawlak – sprawy formalno - prawne tel. 668 195 122  
2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjąt-
ków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie. 
3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie 
Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,  
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

 
 

XIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie:      
dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upły-
wu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 
ust. 2 ustawy Pzp. 
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  
w jednej lub kilku następujących formach 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
310, 836 i 1572). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 
50 2030 0045 1110 0000 0385 2530 
w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 
MOSiR.DAF.26.2.2022.  
5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 
składania ofert). 
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymaga-
nia: 
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wy-
konawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 
b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą  
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa 
postępowania tj. „Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aqua-
parku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących 
do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie” Znak sprawy:  
MOSiR.DAF.26.2.2022.  

mailto:j.zielak@mosir.kutno.pl
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f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 
26, 99-300 Kutno; 
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy 
Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych 
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 
h) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wystawcę poręczenia lub gwarancji 
7. W przypadku wniesienia wadium w formie: 
a) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 
b) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium  
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp. 
 

XIV.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 5 kwietnia 2022 r. 
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert.    
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jedno-
krotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego 
okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonaw-
cę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,  
o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 

XV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

      
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta oświadczenia oraz do-
kumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – MOSiRKut-
no/SkrytkaESP)   i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest zo-
bowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 
3. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła ją za pośrednictwem dedy-
kowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – 
MOSiRKutno/SkrytkaESP). 
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej  
w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnio-
ną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty 
opisany został w Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu.  
5. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. 
Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej 
podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać. 
6. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony 
podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy e-PUAP. 
7. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony 
podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w elektroniczny chip, w który 
wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu kwalifikowanego). 
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8. Sposób składania podpisów: 
1) Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wy-
konawcę podpisu; 
2) Sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-spraweprzez-internet/profilzaufany-
i-podpis-zaufany; 
3) Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty. 
9. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby upraw-
nione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty. 
10. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie 
jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
 
11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 
5 ustawy Pzp. 
13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 
które każdego z nich dotyczą. 
15. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, albo przez 
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia za zgodność z oryginałem. 
16. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne  
z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii 
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 
17. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 
 
 
 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-spraweprzez-internet/profilzaufany-i-podpis-zaufany
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-spraweprzez-internet/profilzaufany-i-podpis-zaufany
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XVI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – 
MOSiRKutno/SkrytkaESP ) i udostępnionego również na miniPortalu. 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 8 marca 2022 roku do godz. 9:00. 
3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2022 roku o godz. 9:30. 
7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.  
8. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, którego następuje otwarcie, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 7 SWZ, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 
9. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego http://bip.uml.lodz.pl/urzad-
miasta/przetargi/ w zakładce „Informacja z otwarcia ofert” informacje dotyczące: 
 - nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź 
miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte 
- cen zawartych w ofertach 
 

XVII.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1.  Wykonawca określi cenę brutto za przedmiot zamówienia w formularzu „Formularz Oferty” 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ.   
2. Wykonawca obliczy cenę brutto za przedmiot zamówienia jako iloczyn ilości godzin określonych 

w tabeli przedstawionej w formularzu „Formularz Oferty” (tj. 29600 godzin) i ceny brutto za 1 
godzinę realizacji usługi. 

3.  Przewidywana ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi: 29600 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.  

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. 

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”.    

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. 

7. Cena za 1 godzinę realizacji usługi  określona przez Wykonawcę w formularzu „ Formularz 
Oferty” nie ulegnie zmianie w toku realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia  za wyjątkiem 
przypadków przewidzianych w umowie i zgodnie z zasadami tam określonymi.   

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.  

9. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
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XVIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z  PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1) cena – 60% 
zasady oceny ofert: 
Za kryterium cena, maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma wykonawca, który poda 
najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru: 
cena najniższa 
----------------------- x 60 = liczba punktów 
cena badanej oferty 
2) termin płatności – 40%: 
Za kryterium „termin płatności” komisja przetargowa przyzna: 
- 20,00 pkt – za deklarowany termin płatności wynoszący 21 dni, 
- 40,00 pkt – za deklarowany termin płatności wynoszący 28 dni. 
Wykonawca, który zadeklaruje minimalny wymagany termin płatności wynoszący 14 dni, otrzyma  
w niniejszym kryterium 0 punktów. 
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma najwyższą sumę punktów przy spełnieniu 
stawianych warunków udziału w postępowaniu. 
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przy spełnieniu 
stawianych warunków udziału w postępowaniu. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobo-
wiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zama-
wiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, oferta podlega 
odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 
 
 

XIX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.  
577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, o których mowa w niniejszym 
SWZ. 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
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XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający  nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
 

XXI.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SWZ, 

 

XXII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi kon-
kursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody  
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisa-
nym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przed-
siębiorców. 
3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obo-
wiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego tre-
ścią przed upływem tego terminu. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszcze-
nia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wnie-
sienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1).  
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6.1) i 6.2) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych".  
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzecze-
nia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyzna-
czonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 

XXIII.KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”:  

a) administratorem Wykonawcy danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Kutnie ul. Kościuszki 26 99-300 Kutno tel. (24) 355 22 24 fax (24) 355 22 24 adres strony 
internetowej: http:www.mosir.kutno.pl e-mail: info@mosir.kutno.pl 
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Kutnie ul. Kościuszki 26 99-300 Kutno jest Paweł Markiewicz e-mail: 
p.markiewicz@mosir.kutno.pl, tel. (24) 3575612; 
c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquaparku 
Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących 
do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie” Znak sprawy: 
MOSiR.DAF.26.2.2022, prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp; 
d) odbiorcami Wykonawcy danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp;   
e) Wykonawcy dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy  
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
g) w odniesieniu do Wykonawcy danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
h) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy  

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Wykonawcy danych osobowych 

*
; 

(*
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
**;   
(**

 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

i) Wykonawcy nie przysługuje:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.    

 

XXIV.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamie-
rza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wyklucze-
nia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

http://www.mosir.kutno.pl/
mailto:p.markiewicz@mosir.kutno.pl
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4. Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający prze-
widział to w specyfikacji warunków zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

6.  Niniejszą Specyfikację przygotowano m.in. w oparciu o następujące akty prawne: 

a) Ustawa z  dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 
z  2021r., poz. 1129 ze zm.); 

     b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z  dnia 23 grudnia 2020 roku, w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  (Dz. U. z  2020 r., poz. 2415); 
c) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z  dnia 3 grudnia 2021 roku, w 
sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych 
kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (M. P. z  2021 r., poz. 1177). 

 
 
W innych sprawach, nieuregulowanych w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy 
Pzp. 
 

Lista załączników: 
 
 Formularz oferty – załącznik nr 1; 
 Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 2; 
 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załączniku nr 3; 
 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 4; 
 Projekt umowy – załącznik nr 5; 
 Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 6; 
 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7; 

 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – załącznik nr 8.  

 


