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Świecie, dn. 30 kwietnia 2018 r. 
 
VPS.PN.1.2018 
        Wszyscy Wykonawcy 
 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług 

ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, numer sprawy: 

VPS.PN.1.2018 

 

 

Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami 

 

 

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o., jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawą”, przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez 

Wykonawcę pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ” w ww. przetargu: 

 

Pytanie numer 1: 

Czy Zamawiający w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

dokonał obowiązku dokonania oceny, czy określone czynności w zakresie realizacji zamówienia 

będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy? 

Odpowiedź na pytanie numer 1: 

Zamawiający przeprowadził analizę charakteru istoty prawnego stosunku prawnego łączącego 

przyszłego Wykonawcę z osobami fizycznymi, które miały realizować zadania ratownika 

wodnego w Parku Wodnym Świecie, jak również kierownika zmiany ratowniczej w Parku 

Wodnym Świecie, a w tym także pod kątem art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

 

 

Pytanie numer 2: 

Czy Zamawiający uznał, że czynności określone w ramach realizacji zamówienia – załączniki 

numer 1b i 1c do SIWZ - nie polegają na wykonywaniu pracy zgodnie z art.22 § 1 Kodeksu 

pracy? 
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Załącznik numer 1b do SIWZ 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RATOWNIKÓW PARKU WODNEGO W ŚWIECIU 

1. Stała obecność na basenie i sprawowanie czujnej kontroli celem zapobieżenia 

jakimkolwiek wypadkom zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników basenu. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na basenie. 

3. Prawidłowe przygotowanie i użytkowanie basenów kąpielowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz obowiązującymi normami sanitarno–epidemiologicznych. 

4. Przestrzeganie obowiązujących harmonogramów zajęć. 

5. Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie Parku 

Wodnego. 

6. Systematyczne uzupełnianie apteczki pierwszej pomocy. 

7. Przestrzeganie stref wodnych w niecce basenowej oraz egzekwowanie opieki osób 

pełnoletnich nad dziećmi do lat 12. 

8. Niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy poprzez 

podejmowanie akcji ratowniczej. 

9. Sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczenia przez kąpiących zasad 

regulaminowych oraz zakończenia czasu trwania zajęć. 

10. Reagowanie natychmiastowe na wszelkie naruszenia regulaminów przez 

użytkowników. 

11. Prowadzenie podręcznej apteczki i rejestru wydawania leków i opatrunków, 

przekazywanie Kierownikowi Parku Wodnego informacji o brakach w lekach 

i opatrunkach. 

12. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zaistniałego wypadku na obiekcie.  

13. Staranne prowadzenie na bieżąco Rejestru działań ratowniczych oraz sporządzanie 

w razie konieczności protokołu wypadku. 

14. W przypadku zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu basenu, powstałych w skutek 

awarii, pożaru, nieszczęśliwego wypadku, braku energii elektrycznej, ciepłej wody 

itp. zawiadomienie osób odpowiedzialnych oraz podejmowanie działań niezbędnych 

likwidujących skutki zakłóceń. 

15. W przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia na szkodę Pływalni lub użytkownika 

zgłaszanie tego faktu bezpośredniemu przełożonemu. 

16. Ratownik wodny odpowiada bezwzględnie za życie i bezpieczeństwo użytkowników 

basenów. 

17. Za prawidłowe i zgodne z faktem informowanie Kierownika Parku Wodnego 

o sprawach mających miejsce w czasie wykonywanej pracy. 

18. Za pełne przestrzeganie, ażeby kąpiący nie mieli ran, owrzodzeń i spełniali wymogi 

sanitarne. 

19. Obecność na basenie i sprawowanie czujnej kontroli celem zapobieżenia 

jakimkolwiek wypadkom zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników basenu. 
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Załącznik numer 1c do SIWZ 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ZMIANY RATOWNICZEJ 

1. Nadzór nad pracą pozostałych ratowników podczas pracy. 

2. Nadzór nad wyposażeniem medycznym i ratowniczym. 

3. Kontrola ilości i rozmieszczenia sprzętu ratowniczego. 

4. Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie Parku 

Wodnego. 

5. Udział w kontrolach bezpieczeństwa wodnego obiektu. 

6. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na basenie. 

7. Nadzór nad pozostałymi ratownikami odnośnie stosowania ubrania służbowego 

zgodnie z zaleceniami. 

8. Nadzór nad utrzymaniem ładu i porządku pomieszczeń ratowniczych. 

9. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na basenie. 

10. Stała obecność na basenie i sprawowanie czujnej kontroli celem zapobieżenia 

jakimkolwiek wypadkom zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników basenu. 

11. Przestrzeganie obowiązujących harmonogramów zajęć. 

12. Systematyczne uzupełnianie apteczki pierwszej pomocy. 

13. Przestrzeganie stref wodnych w niecce basenowej i kąpielisku oraz egzekwowanie 

opieki dorosłych nad dziećmi do lat 12. 

14. Niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy poprzez 

podejmowanie akcji ratowniczej. 

15. Sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczenia przez kąpiących zasad 

regulaminowych oraz zakończenia czasu trwania zajęć. 

16. Reagowanie natychmiastowe na wszelkie naruszenia regulaminów przez 

użytkowników. 

17. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zaistniałego wypadku na obiekcie. 

18. Bieżące prowadzenie Rejestru Działań Ratowniczych. 

19. W przypadku zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu basenu powstałych w skutek 

awarii, pożaru, nieszczęśliwego wypadku, braku energii elektrycznej, ciepłej wody 

itp. zawiadomienie osób odpowiedzialnych oraz podejmowanie działań niezbędnych 

likwidujących skutki zakłóceń. 

W przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia na szkodę Pływalni lub użytkownika  

zgłaszanie tego faktu w recepcji Parku Wodnego. 

Odpowiedź na pytanie numer 2: 

Zamawiający uznał, że obowiązki ratownika wodnego, jak i kierownika zmiany ratowniczej mogą 

być wykonywane zarówno na podstawie umowy cywilno-prawnej, jak i na podstawie umowy o 

pracę, pozostawiając tym samym sposób ukształtowania tego stosunku prawnego przyszłemu 

Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że ustawa P.z.p. zaimplementowała na 

grunt prawodawstwa polskiego zapisy nowej dyrektywy klasycznej - dyrektywy Parlamentu 
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Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. a zgodnie z utrwalonym 

stanowiskiem w orzecznictwie – o charakterze prawnym danego stosunku zatrudnienia nie 

rozstrzyga jedynie nazwa umowy, jaką nadały jej strony, lecz także, a może nawet przede 

wszystkim, jej treść, a ściślej treść stosunku prawnego, który w wyniku tej umowy powstaje. Na 

tej podstawie Zamawiający uznał, że zadania ratownika wodnego/kierownika zmiany 

ratowniczej mogą być wykonywane zarówno na podstawie umowy o pracę, ale także na 

podstawie umowy zlecenie, a tym samym trudno jest przypisać tym czynnością obligatoryjnego 

charakteru umowy o pracę. Bezspornie specyfika pracy ratownika wodnego wymaga od niego 

dużej niezależności i samodzielności w podejmowaniu decyzji, od których później często zależy 

ludzkie życie, a tym samym trudno jest dla takiego stosunku prawnego przypisać element 

„podporządkowania”, „kierownictwa”, które to elementy wciąż stanowią istotny element 

odróżniający stosunek cywilno-prawny od umowy o pracę. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający przygotował dokumentację zamówienia znając uprzednio opinię Urzędu 

Zamówień Publicznych, która to przywołuje obowiązek zamawiającego co do określania w 

opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane, wymagania zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)? 

Opinia UZP: www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-

archiwalne/opiniadotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp 

Odpowiedź na pytanie numer 3: 

Zamawiający potwierdza oświadczenie zawarte w odpowiedzi na Pytanie nr 1, że przeprowadził 

analizę charakteru istoty prawnego stosunku prawnego łączącego przyszłego Wykonawcę z 

osobami fizycznymi, które miały realizować zadania ratownika wodnego w Parku Wodnym 

Świecie, jak również kierownika zmiany ratowniczej w Parku Wodnym Świecie, a w tym także 

pod kątem art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiającemu znana jest wskazana opinia UZP, przy 

czym w niniejszym postępowaniu zastosowanie miała ona częściowe. 

 

Pytanie nr 4 

Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ żąda podania wykazu osób skierowanych do realizacji 

zamówienia publicznego, wraz z następującymi informacjami: 

1. imię i nazwisko osoby, 

2. numer zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych i data wydania 

uprawnienia, 

3. doświadczenie, 

4. wykształcenie, 

5. dodatkowe informacje. 
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Sposób przetwarzania danych osobowych i uprawnienia podmiotów do ich przetwarzania 

reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 ze zm.). W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych udostępnianie 

szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu 

widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań. Dostęp do informacji 

stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla weryfikacji spełnienia określonych 

warunków [wymogów] przez wykonawcę. W opinii Generalnego Inspektora dla realizacji tego 

celu wystarczające byłoby przedstawienie przez wykonawcę stosownych oświadczeń czy 

zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów. 

Czy w związku z powyższym, Zamawiający dokona zmiany katalogu danych dot. osób 

skierowanych do realizacji zamówienia publicznego? 

Odpowiedź na Pytanie nr 4 

Nie. Zamawiający nie dokona zmiany w katalogu danych dot. osób skierowanych do realizacji 

zamówienia publicznego. Dane zawarte w wykazie tj. w Załączniku nr 13 mieszczą się w celu 

ich gromadzenia w celu weryfikacji czy oferta Wykonawcy spełnia czy też nie spełnia warunków 

udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, a także dokonania właściwej i rzetelnej oceny 

oferty Wykonawców biorących udział w postępowaniu pod kątem kryteriów określonych w 

SIWZ. Niezależnie od tego w ocenie Zamawiającego przedmiotowy wykaz w zakresie danych w 

nim wskazanych stanowi dodatkowe potwierdzenie gotowości Wykonawcy do realizacji 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 5 

Zamawiający w załączniku nr 13 do SIWZ, wprowadza zapis mający na celu potwierdzenie 

posługiwania się „biegle językiem polskim w mowie”. Jak Zamawiający zamierza sprawdzić 

poziom porozumiewania się „biegle językiem polskim w mowie”? 

Odpowiedź na Pytanie nr 5 

Zamawiający wskazuje, że Załącznik nr 13 do SIWZ stanowi oświadczenie (wzór) osoby, która 

będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego a tym samym jest 

to każdorazowo ocena danej osoby czy posługuje się biegle językiem polskim w mowie i nie 

będzie to weryfikowane przez Zamawiającego na etapie składania i oceny ofert w inny sposób. 

Niezależnie od tego Zamawiający wskazuje, że przedmiotowe oświadczenie dot. wyłącznie 

kryterium nr 2 oceny oferty Wykonawcy a nie warunków udziału w postępowaniu. Intencją 

Zamawiającego było dodatkowe punktowanie ofert Wykonawców, którzy mają możliwość 

zapewnienia osób władających biegle językiem polskim w mowie. Błędne/nieprawdziwe 

oświadczenia będą przez Zmawiającego oceniane na etapie realizacji przedmiotu umowy pod 

kątem ewentualnego nienależytego jej wykonywania. 
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Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści do wykonywania zamówienia osoby nie posługujące się „biegle 

językiem polskim w mowie”? 

Odpowiedź na Pytanie nr 6 

Zamawiający nie ogranicza możliwości wykonywania przedmiotu zamówienia przez osoby, 

które nie władają biegle językiem polskim w mowie. Wykonawca swobodnie konstruując ofertę 

podejmuje decyzję czy zaoferuje wyłącznie osoby władające biegle językiem polskim w mowie 

czy też nie, a jeżeli tak to w jakim zakresie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie 

stanowisko zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści do wykonywania zamówienia osoby nie posługujące się „biegle 

językiem polskim” w piśmie? Pytanie jest o tyle zasadne, że obowiązki ratownika wodnego 

zakładają również wypełnienie dokumentacji działań ratowniczych. 

Odpowiedź na Pytanie nr 7 

Zamawiający w SIWZ nie wprowadzał ani jako warunku, ani jako kryterium oceny ofert 

Wykonawcy obowiązku aby osoby wykonujące zadania ratownika wodnego biegle władały 

językiem polskim w piśmie. Zamawiający dopuści do wykonywania zamówienia osoby nie 

posługujące się biegle językiem polskim w piśmie a spełniające inne warunki określone w SIWZ 

oraz zgodne z ofertą Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści do wykonywania zamówienia osoby nie posiadające polskiego 

obywatelstwa? 

Odpowiedź na Pytanie nr 8 

Zamawiający w SIWZ nie wprowadzał ani jako warunku, ani jako kryterium oceny ofert 

Wykonawcy obowiązku aby osoby wykonujące zadania ratownika wodnego miały obywatelstwo 

polskie. Zamawiający dopuści do wykonywania zamówienia osoby nie posiadające 

obywatelstwa polskiego a spełniające inne warunki określone w SIWZ oraz zgodne z ofertą 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 9 

Zamawiający w załączniku nr 13 do SIWZ umieszcza zapis oświadczenia: 

„Jednocześnie oświadczam, że, w przypadku wygrania przez Wykonawcę przedmiotowego 

przetargu na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku 

Wodnego w Świeciu”, numer sprawy: VPS.PN.1.2018 będę brać udział w realizacji 

zamówienia. 

(podpis osoby, która będzie skierowana przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego)” 
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Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) i stanowisko GIODO dotyczące 

anonimizacji dokumentów, odstąpi od wymogu oświadczenie osób będących w dyspozycji 

wykonawcy? 

Odpowiedź na Pytanie nr 9 

Nie. Zamawiający nie dokona zmiany w katalogu danych dot. osób skierowanych do realizacji 

zamówienia publicznego. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedzi na 

Pytanie nr 4, że dane zawarte w wykazie tj. w Załączniku nr 13 mieszczą się w celu ich 

gromadzenia w celu weryfikacji czy oferta Wykonawcy spełnia czy też nie spełnia warunków 

udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, a także dokonania właściwej i rzetelnej oceny 

oferty Wykonawców biorących udział w postępowaniu pod kątem kryteriów określonych w 

SIWZ. Niezależnie od tego w ocenie Zamawiającego przedmiotowy wykaz w zakresie danych w 

nim wskazanych stanowi dodatkowe potwierdzenie gotowości Wykonawcy do realizacji 

zamówienia. Nadto przedmiotowe oświadczenie zawarte w Załączniku nr 13 stanowić będzie 

podstawę do oceny ofert Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

 

Pytanie nr 10 

Zamawiający w załączniku numer 1d do SIWZ - PROCEDURA OKREŚLAJĄCA GRANICE 

DOZORU RATOWNICZEGO, dopuszcza zmianę ilości stref ratowniczych z 3 do 2 w ciągu 15 

minut każdej godziny zegarowej pracy obiektu. „3) ratownicy pełnią dyżur w sposób 

umożliwiający dozór jak największej powierzchni strefy, zarówno na powierzchni jak i pod 

powierzchnią wody, redukcja ilości stref dozoru z 3 do 2 jest możliwa za zgodą kierownika 

zmiany ratowników w przypadkach przerw przeznaczonych na posiłek i załatwianie potrzeb 

fizjologicznych; 4) długość przerwy przeznaczonej dla danego ratownika nie powinna 

przekroczyć 15 min. W ciągu każdej godziny zegarowej.”  

Czy Zamawiający sprecyzuje jak dokładnie będzie wyglądał podział tzw. strefy mokrej obiektu 

na 2 części? 

Odpowiedź na Pytanie nr 10 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku niewielkiej osób przebywających w strefie 

mokrej, możliwe jest połączenie ze sobą stref I z III. Każdorazowo taka zmiana musi 

uzyskać aprobatę kierownika zmiany ratowników. 

 

Pytanie nr 11 

Zamawiający w załączniku numer 12 do SIWZ tj. projekcie umowy - zawarł zapis: 

„7. Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi legitymować się: 

1) uprawnieniami nadanymi przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie 

ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych” 



8 

Czy zamawiający nie dopuszcza do wykonywania zamówienia osób mających uprawnienia 
nadane przez organizację ratowniczą nie posiadającą zgody na wykonywanie ratownictwa 
wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 11 

Zamawiający uwzględnia prośbę Wykonawcy. Zamawiający w celu dostosowania zapisów § 1 

ust. 7 istotnych postań umowy do zapisów dodatkowych SIWZ nadaje zatem nowe brzmienie 

zapisu § 1 ust. 7 istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik numer 12 do SIWZ:  

„7. Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi: 

1) posiadać aktualne uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego nadane przez uprawniony 

podmiot zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

2) posiadać ważne zaświadczenie o spełnieniu wymagań art. 13 na podstawie ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195), 

3) posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 

stanowisku ratownika wodnego, 

4) posiadać minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu ratownictwa 

wodnego”. 

Poniżej Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 12: 

Zamawiający w załączniku numer 12 do SIWZ tj. projekcie umowy - zawarł zapis: 

„4. Wykonawca w trakcie świadczenia usług zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów, 

instrukcji i zasad obowiązujących u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 

przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego (opisanych w załącznikach 1-24 do 

niniejszej umowy).” 

Czy Zamawiający poprawi błędną listę załączników? 

Odpowiedź na Pytanie nr 12 

Zamawiający uwzględnia prośbę Wykonawcy. Zamawiający nadaje zatem nowe brzmienie 

zapisu § 2 ust. 4 istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik numer 12 do SIWZ: „4. 

Wykonawca w trakcie świadczenia usług zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów, 

instrukcji i zasad obowiązujących u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 

przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego (opisanych w załącznikach I-XIX do 

niniejszej umowy).”. Poniżej Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 13 

Zamawiający w załączniku numer 12 do SIWZ tj. projekcie umowy - zawarł zapis: 

„Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji 

Niniejszej umowy oraz każdorazowo, w razie zatrudnienia nowych osób do realizacji zadań 

będących przedmiotem umowy, kopie: 
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1) uprawnień nadanych przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie 

ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych, 

2) zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

3) zaświadczenia o odbytym badaniu lekarskim, 

4) orzeczenie o odbytym badaniu do celów sanitarno – epidemiologicznych.” 

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) i stanowisko GIODO dotyczące 

anonimizacji dokumentów, odstąpi od wymogu przedłożenia ww. kopii? 

Odpowiedź na Pytanie nr 13; 

Zamawiający nie odstąpi od obowiązku i wymogu przedłożenia przez przyszłego Wykonawcę 

w/w kopii. To na Zamawiającym ciąży obowiązek sprawdzenia/weryfikacji czy osoby 

wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia są osobami, które 

faktycznie posiadają stosowne uprawnienia, gdyż stanowi to element kontroli należytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę;. 

 

Pytanie nr 14 

Zamawiający w załączniku numer 12 do SIWZ tj. projekcie umowy - zawarł zapis: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 

złotych), którą polisą objęte będą wszystkie osoby wykonujące przedmiot niniejszej umowy. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy przed podpisaniem niniejszej umowy.” 

3. W przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 1 wygaśnie w okresie trwania niniejszej 

umowy lub gdy umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana, Wykonawca zobowiązuje się do 

zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności  gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) 

i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu jej kopii. 

Czy Zamawiający poprawi błędną kwotę sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC? 

Odpowiedź na Pytanie nr 14 

Zamawiający uwzględnia prośbę Wykonawcy. Zamawiający nadaje zatem nowe brzmienie 

zapisu § 9 ust. 3 istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik numer 12 do SIWZ: „W 

przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 1 wygaśnie w okresie trwania niniejszej umowy lub 

gdy umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia 

kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 

złotych) i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu jej kopii”. Poniżej Zamawiający dokonał 

modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 15a 
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Dlaczego Zamawiający podniósł wymagania co do sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC z 

poziomu 500 000 zł do 1 500 000 zł, czym ograniczył liczbę wykonawców mogących 

potencjalnie złożyć ofertę? 

Odpowiedź na Pytanie nr 15a 

Zamawiający na każdym etapie formułowania warunków udziału Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego analizuje zewnętrzne uwarunkowania faktyczne i prawne 

w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed przyszłymi ewentualni skutkami finansowymi 

działań, bądź też zaniechać Wykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego. Biorąc pod 

uwagę charakter usług świadczonych przez Wykonawcę, długość umowy planowanej do 

zawarcia przez Zamawiającego oraz inne postępowania na analogiczne usługi wszczęte w 

przeciągu ostatnich 12 miesięcy Zamawiający doszedł do przekonania, że wartość 

ubezpieczenia OC profesjonalnego Wykonawcy świadczącego usługi ratownictwa wodnego nie 

może być mniejsza niż 1.500.000 zł. Przedmiotowy zapis nie stanowi ograniczenia konkurencji, 

gdyż podmioty ubiegające się o zamówienie mogą zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie 

zwyżkowe OC jeżeli na obecnym etapie nie dysponują takim ubezpieczeniem. 

 

Pytanie nr 15b 

Zamawiający w załączniku numer 12 do SIWZ tj. projekcie umowy - zawarł zapis: 

„U dysponuje minimum 1 osobą, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotowego zamówienia publicznego, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników 

(kierowanie pracownikami poprzez bezpośredni i osobisty nadzór nad prawidłowym 

i terminowym wykonywaniem przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi ratowniczej, minimum 

4 (cztery) dni (po minimum 6 godzin każdego dnia) w każdym miesiącu w całym okresie 

realizacji zamówienia) i która spełnia następujący wymóg: posiada co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi 

ratownictwo wodne. 

Wskazana przez Wykonawcę osoba będzie odpowiedzialna również m.in. za: 

a) sporządzanie harmonogramów prac, 

b) weryfikację uprawnień ratowników wodnych, 

c) kontrolę stosowania procedur i jakości świadczonych usług, 

d) kontakty z Zamawiającym. 

e) zgłaszanie Zamawiającemu bieżących potrzeb związanych z zakupem 

środków medycznych.” 

Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie w tym samym czasie obowiązków wymienionych 

powyżej (kierownika ratowników) z pracą jako ratownik wodny lub kierownik zmiany? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 15b 

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia jednocześnie (w tym samym momencie) obowiązków 

ratownika wodnego oraz obowiązków kierownika zmiany ratowniczej. Zamawiający dopuszcza 
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aby osoba, która spełnia kryteria kierownika zmiany ratowniczej wykonywała w ramach 

realizacji zamówienia publicznego obowiązki ratownika medycznego, ale nie w tym samym 

czasie tj. nie jednocześnie. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania termin składania i otwarcia ofert nie ulega 
przesunięciu, tj. pozostaje dzień 9 maja 2018 r. godz. 9:00 (termin składania ofert), godzina 
10.00 (termin otwarcia ofert).  

 
Modyfikacja treści SIWZ 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 

P.z.p. dokonuje modyfikacji treści SIWZ ww. przetargu: 

 

1) Dotychczasowe zapisy § 1 ust. 7 istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik 

numer 12 do SIWZ w brzmieniu: 

„7. Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi legitymować 

się: 

1) uprawnieniami nadanymi przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na 

wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw 

Wewnętrznych, 

2) zaświadczeniem o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

3) zaświadczeniem o odbytym badaniu lekarskim, ze wskazaniem, że może pracować w 

Parku Wodnym, 

4) zaświadczeniem o odbyciu aktualnego szkolenia BHP wraz z oceną ryzyka 

zawodowego obowiązującą dla Parku Wodnego” 

zostają zmienione i zastąpione w następujący sposób, a tym samym otrzymują 

brzmienie: 

„7. Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi: 

1) posiadać aktualne uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego nadane przez 

uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

2) posiadać ważne zaświadczenie o spełnieniu wymagań art. 13 na podstawie ustawy z 

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2195), 

3) posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy 

na stanowisku ratownika wodnego, 

4) posiadać minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu 

ratownictwa wodnego”. 

 

2) Dotychczasowe zapisy § 2 ust. 4 istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik 

numer 13 do SIWZ w brzmieniu: 
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„4. Wykonawca w trakcie świadczenia usług zobowiązuje się do przestrzegania 

regulaminów, instrukcji i zasad obowiązujących u Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego 

(opisanych w załącznikach 1-24 do niniejszej umowy).” 

zostają zmienione i zastąpione w następujący sposób, a tym samym otrzymują 

brzmienie: 

„4. Wykonawca w trakcie świadczenia usług zobowiązuje się do przestrzegania 

regulaminów, instrukcji i zasad obowiązujących u Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego 

(opisanych w załącznikach I-XIX do niniejszej umowy).” 

 

3) Dotychczasowe zapisy § 9 ust. 3 istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik 

numer 13 do SIWZ w brzmieniu: 

„W przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 1 wygaśnie w okresie trwania niniejszej 

umowy lub gdy umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana, Wykonawca zobowiązuje 

się do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 zł. (słownie: 

pięćset tysięcy złotych) i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu jej kopii.” 

zostają zmienione i zastąpione w następujący sposób, a tym samym otrzymują 

brzmienie: 

„W przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 1 wygaśnie w okresie trwania niniejszej 

umowy lub gdy umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana, Wykonawca zobowiązuje 

się do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł. (słownie: 

jeden milion pięćset tysięcy złotych) i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu jej 

kopii.” 

 

Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian. 

 

W związku z dokonaną przez Zamawiającego modyfikacją treści SIWZ termin składania 

i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu, tj. pozostaje dzień 9 maja 2018 r. godz. 9:00 (termin 

składania ofert), godzina 10:00 (termin otwarcia ofert).  

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

(sporządzoną i złożoną bez uwzględnienia postanowień, zmian i modyfikacji Zamawiającego, a 

także udzielonych odpowiedzi na pytania) wyłącznie przed ostatecznym terminem składania 

ofert. Wówczas przed upływem tego terminu Zamawiający powinien otrzymać od Wykonawcy 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, zgodnie z zasadami 
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opisanymi w SIWZ, w szczególności powiadomienie to musi być oznaczone słowami „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 

  

Powyższe odpowiedzi na pytania, postanowienia, zmiany i modyfikacje wprowadzone 

przez Zamawiającego niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i od momentu ich 

opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 


