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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Kutnie 

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 26 

tel./fax 24 355-22-24  

REGON: 473255995  

    Kutno, dnia 4 marca 2022 roku 

 

          

Znak sprawy: MOSiR.DAF.26.2.2022   

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego polegającego na „Organizowaniu, kierowaniu                                      

i koordynowaniu 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” 

 

Zapytanie do treści SWZ: 

Pytanie   

Zamawiający w ramach spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej wymaga: 

"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. " 

 

Zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r.  w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może,  

w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw 

lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:    

wykazu dostaw lub 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 dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
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referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi zostały wykonane, a w 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;    

 

Zgodnie z powyższym wykaz usług musi zawierać: wartość usług, przedmiot, daty wykonania 

oraz nazwy podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.  

 

Załącznik nr 6 do SWZ (wykaz usług) nie zawiera rubryki dotyczącej wartości wykonanych 

usług, co jest niezgodne z ww. rozporządzeniem. Zamawiający jednocześnie nie określił w 

SWZ wartości dla wymaganej usługi, dopuszczając do udziału w postępowaniu podmioty, 

które np. przez jeden dzień wykonywały zabezpieczenie ratownicze na 25-metrowej pływalni 

o powierzchni 300m², przez jednego ratownika na zmianie, o wartości całej usługi 200 zł. 

Postawiony przez Zamawiającego warunek nie daje gwarancji należytego wykonania usługi.  

 

Wnioskujemy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej  

i zawodowej, tak aby doświadczenie Wykonawców było proporcjonalne do przedmiotu 

zamówienia, propozycja zapisu w SWZ: 

"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 600m² i wartości 800 tys. zł 

brutto, realizowaną przez co najmniej 5 ratowników wodnych na jednej zmianie przez okres 

min. 12 miesięcy"  

Odpowiedź Zamawiającego: 

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 600m² 

realizowanej przez okres minimum 12 miesięcy o wartości minimum 800 000,00 zł brutto.     

     

        DYREKTOR 

                                                                                               Paweł Ślęzak                                                     


