
 

 

Ogłoszenie nr 621724-N-2019 z dnia 2019-11-13 r. 

Vistula-Park Świecie sp. z o. o.: Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w 

obiekcie Parku Wodnego w Świeciu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w 

Świeciu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Vistula-Park Świecie sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 

92386150000000, ul. ul. Sienkiewicza  3 , 86-100  Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, 

państwo Polska, tel. 523 332 940, e-mail hala@halawswieciu.pl, faks 523 332 941.  

Adres strony internetowej (URL): bip.vistulapark.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Gminna spółka z.o.o.  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

bip.vistulapark.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

bip.vistulapark.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 



pisemnej, podpisana własnoręcznym podpisem, trwałą techniką pisarską i w sposób czytelny, 

na druku formularza oferty. Zamawiający dopuszcza każdą formę przesłania oferty, która 

zapewni przekazanie oferty Zamawiającemu w formie pismnej do upływu ostatecznego 

terminu składania ofert. Tym samym oferta może być przesłana w szczególności za 

pośrednictwem: operatora pocztowego, posłańca, osobiście, jeśli zostanie dostarczona 

Zamawiającemu w formie pisemnej do upływu ostatecznego terminu składania ofert.  

Adres:  

Vistula-Park Świecie Sp.zo.o. ul. Sienkiewicza 3 86-100 Świecie  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowych 

usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu  

Numer referencyjny: ZP/3/2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 

kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego znajdującego się w 

Świeciu przy ul. Bydgoskiej 1, obejmujących obsługę ratowniczą pływalni krytej, w skład 

której wchodzą: 1) basen sportowy o wymiarach 12,49 m x 24,98 m, o całkowitej 

powierzchni lustra wody 312,00 m2, o głębokości 1,20 m – 2,00 m, posiadający 5 torów 

pływackich, 2) basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi o głębokości 1,20 m i powierzchni 

lustra wody 208,00 m2, 3) brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 16 m2 i głębokości 

0,25 m, 4) wanna o powierzchni lustra wody 3,90 m2 i głębokości 1,00 m zlokalizowana na 



terenie hali basenowej, 5) wanna o powierzchni lustra wody 2,30 m2 i głębokości 1,00 m 

zlokalizowana na terenie hali basenowej, 6) zjeżdżalnia – rura o długości 75,60 m, 7) 

zjeżdżalnia – rura o długości 42,00 m. 8) strefa saun 2. Aktualnie obowiązujące godziny 

otwarcia Parku Wodnego: od godz. 6.00 – do godz. 22.00 poniedziałek-piątek, od godz. 7:00 - 

do godz. 22:00 sobota-niedziela, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonywania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) Parku Wodnego. 3. 

Zamawiający wymaga, aby liczba ratowników pełniących dyżur w wyznaczonych strefach 

Parku Wodnego wynosiła: 1) jeden – od poniedziałku do piątku od 6:00 do 7:00, 2) trzech – 

od poniedziałku do niedzieli od 7:00 do 22:00. 4. Wykonawca, w ramach realizacji 

zamówienia zobowiązany będzie w szczególności do: 1) kompleksowego zabezpieczenia 

ratowniczego na terenie obiektu Parku Wodnego, 2) udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej w obiekcie Parku Wodnego w godzinach jego otwarcia, obejmującego 

podstawowe opatrzenie ran i urazów, a w poważniejszych przypadkach poinformowanie 

pracownika Recepcji o konieczności wezwania Pogotowia Ratunkowego, 3) zapewnienia 

bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni stosownie do obowiązujących przepisów 

prawa, a w szczególności ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi do tej ustawy, 4) wykonywania 

wszystkich obowiązków określonych (poniżej) w zakresie obowiązków ratownika, 5) 

prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni 

obowiązującego Regulaminu Parku Wodnego, przepisów BHP i ppoż., w tym pouczania grup 

zorganizowanych oraz osób indywidualnych korzystających z pływalni o obowiązujących na 

terenie Parku Wodnego przepisach, 6) zapewnienia ciągłości obsady stanowisk ratowniczych 

na pływalni w godzinach pracy pływalni z wyłączeniem wybranych świąt, przerwy 

technologicznej oraz dni wyznaczonych przez kierownika Parku Wodnego, 7) zapewnienia 

osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji 

powierzonego zadania, 8) bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwie zgodne z 

wymogami BHP oraz gwizdki, 9) dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację 

powierzonego sprzętu, prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych w myśl ustawy o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wraz z wszystkimi aktami 

wykonawczymi do tej ustawy, 10) przestrzegania zakresu obowiązków i czynności 

ratowników na poszczególnych stanowiskach, określonych w istotnych postanowieniach 

umowy, 11) określenie stref dozoru przypadających na jednego ratownika, 12) przestrzegania 

procedur obowiązujących w Parku Wodnym, 13) zapewnienia, aby każdy ratownik 

realizujący przedmiot niniejszego zamówienia, posiadał min.: uprawnienia zgodnie z ustawą 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz zaświadczenie o 

ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 75252000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71317200-5 

92620000-3 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia: 2021-05-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

  
2020-01-02  2021-05-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zgodę ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do 

rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482).  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 1.000.000,00 

złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości 

co najmniej 200.000,00 zł brutto zrealizowanej usługi każda i udokumentuje należyte ich 

wykonanie. Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna 

następującą usługę (w ramach jednego kontraktu/umowy) – świadczenie usług w zakresie 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie pływalni krytej posiadającej co najmniej 

jedną nieckę basenową, trwających w sposób ciągły nie krócej niż 6 miesięcy, o wartości nie 

mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto zrealizowanej 

usługi.  dysponuje minimum 16 osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, które spełniają łącznie następujące 

wymogi: • posiadają 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, • 

posiadają ważne zaświadczenie o spełnieniu wymagań art. 13 na podstawie ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993), • 

posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 

stanowisku ratownika wodnego, • posiadają minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe 

w wykonywaniu ratownictwa wodnego, • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  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 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.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: Wymagania w tym zakresie zostały określone w SIWZ.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
5) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy -

dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.: a) informacji z 



Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

(Zamawiający przypomina, że pkt 13 i 14 dotyczy osoby fizycznej, członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, zaś 

pkt 21 dotyczy podmiotu zbiorowego) (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy), b) odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy), c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

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

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 8 ustawy), d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 

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

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 8 ustawy), e) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i 

opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 9 do 

SIWZ, f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 10 do SIWZ, g) 

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

numer 11 do SIWZ, h) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie również do 

przedłożenia Zamawiającemu w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 

w lit. a) – g) powyżej, i) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego każdy (oddzielnie) z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że nie zachodzą w 

stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania, tj. złożyć dokumenty, o których 

mowa w lit. a) - g) powyżej.  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy - 

dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a) 

rozdziału X SIWZ, tj.: zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie 

ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem 

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

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 

dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1482). 2) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 1 ustawy - dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

ust. 1 pkt 2 lit. b) rozdziału X SIWZ, tj.: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (sumę 

gwarancyjną) nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie 

może złożyć ww. dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w 

postępowaniu. 3) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

ustawy - dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych ust. 1 pkt 2 

lit. c) rozdziału X SIWZ, tj.: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 1 rozdziału X 

SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

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

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

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Wzór wykazu usług wykonanych stanowi załącznik numer 6 do SIWZ. Dowodami, 

o których mowa powyżej są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

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

są wykonywane, • oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub dokumentów, 

o których mowa w powyższym punkcie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. Uwaga: W wykazie usług wykonanych należy wskazać wyłącznie te 

usługi, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 1 rozdziału X SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości (…), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu opisanego w ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 2 i 3 rozdziału X SIWZ, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego stanowi załącznik numer 7 do SIWZ. Wszystkie skierowane przez Wykonawcę 



do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osoby winny posiadać kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia oraz doświadczenie wymienione ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 2 i 3 

rozdziału X SIWZ lub wyższe. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do doboru kadry 

(osób) w ilości i w sposób gwarantujący możliwość realizacji usług z należytą starannością.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Zamawiający nie będzie wymagał żadnych dokumentów i oświadczeń.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

którego wzór stanowi załącznik numer 3 do SIWZ; 2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania), którego wzór stanowi załącznik numer 4 do SIWZ. Informacje zawarte w 

oświadczeniach, o których mowa powyżej, będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z 

postępowania. Forma oświadczeń: oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być 

złożone: a) w formie pisemnej (opatrzone własnoręcznym podpisem) albo w postaci 

elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – zgodnie z art. 18a pkt 

4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, 1579, 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603), 

zwaną dalej „nowelą zmieniającą”, b) jeśli Wykonawca zdecyduje się złożyć oświadczenia w 

postaci elektronicznej to zobowiązany jest złożyć je wraz z ofertą zapisane na 

informatycznym nośniku danych: płyta CD lub płyta DVD lub nośnik USB lub dysk 

przenośny USB. 2. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie 

polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, musi wypełnić po jednym oświadczeniu, o których mowa w ust. 1. 3. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia 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 oświadczeniach, o których mowa w ust. 1, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 4. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zdolności lub sytuację innego podmiotu, zobowiązany jest przedłożyć, 

stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik numer 5 

do SIWZ). Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez uprawnionego 

przedstawiciela podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Do 

oferty należy załączyć również dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało. 5. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego (zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp): 1) oświadczenie dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa każdy 

(oddzielnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego; 2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

(oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania), o którym mowa w ust. 1 pkt 

2, składa każdy (oddzielnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. 6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia 



pełnomocnictwa, jeżeli oferta i oświadczenia, tego Wykonawcy zostaną podpisane przez 

pełnomocnika, a nie osoby, których upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu do 

odpowiedniego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji. W toku postępowania Zamawiający będzie stosował tę samą zasadę - jeśli 

dokumenty i oświadczenia będą podpisane przez pełnomocnika, a nie osoby, których 

upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca zobowiązany 

jest również złożyć właściwe pełnomocnictwo. 7. Oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie, które Wykonawca składa 

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, każdy 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), 

przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie Wykonawcy o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 8 do SIWZ). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w stosunku do 

Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, powinien, pod rygorem 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy, przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej 

grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium, na cały okres związania 

ofertą, jako zabezpieczenie złożonej oferty. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, 

przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 7.000,00 złotych (słownie: siedem 

tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium winno być wniesione na cały okres związania ofertą. 4. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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). 5. W przypadku wadium 

wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. PKO Bank Polski S.A. 84 1020 5040 0000 

6102 0212 1739 6. Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek 

bankowy, Zamawiający uzna wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania 

ofert będzie znajdować się na rachunku Zamawiającego (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Za datę i godzinę wniesienia wadium w 

takiej formie Zamawiający uzna datę i godzinę uznania wpłaty na rachunku bankowym 

Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku 

prowadzącego ww. rachunek. UWAGA: Niedopuszczalna jest wpłata gotówki, celem 

wniesienia wadium w formie pieniężnej, dokonana u Zamawiającego. 7. W przypadku 

wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej (przelewem) – Zamawiający zaleca, aby 



dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do składanej przez 

Wykonawcę oferty; 2) innej niż pieniądz (bezgotówkowe formy wniesienia wadium, 

określone w ust. 4 pkt 2-5 powyżej) – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego (86-100 Świecie, ul. Sienkiewicza 3, w 

sekretariacie), wraz z ofertą, a tym samym przed upływem ostatecznego terminu składania 

ofert, w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego zwrot w terminach określonych w 

ustawie. 8. Zamawiający przechowuje wadium wniesione przez Wykonawców w pieniądzu 

na rachunku bankowym. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota 

wadium zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do walut 

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski aktualny w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Z treści gwarancji/poręczenia powinno 

wynikać w szczególności: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego 

gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwota gwarancji/poręczenia (w polskich złotych 

(PLN), zgodna z kwotą określoną przez Zamawiającego w SIWZ); 4) termin ważności 

gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od ostatecznego 

dnia wyznaczonego na dzień składania ofert; 5) bezwarunkowe i nieodwoływane 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie, 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 11. Zamawiający odrzuci z 

postępowania ofertę złożoną przez Wykonawcę, jeżeli wadium nie zostanie przez niego 

wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 12. Okoliczności i zasady zwrotu 

wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy określa ustawa.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  



 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena oferty brutto 60,00 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia 
20,00 

Organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  



 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień treści zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian został 

zawarty w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
16. Tajemnica przedsiębiorstwa i jawność postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 1) zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), których się nie ujawnia, jeśli Wykonawca, nie 



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

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 2) Zamawiający 

zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” 

lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne bez 

zastrzeżeń; 3) Zamawiający zaleca, aby uzasadnienie (wykazanie) zastrzeżenia informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa było sformułowane i przedstawione w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania; 4) Wykonawca nie 

może zastrzec przede wszystkim informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy; 5) 

zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także informacji, które są jawne na podstawie 

przepisów ustawy lub odrębnych przepisów będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować 

będzie ich odtajnieniem; informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty; 6) Zamawiający informuje, że w 

przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone 

przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało 

prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże (uzasadni), iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-11-21, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Zamawiający przetwarza dane Wykonawców w celu prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy. Wśród tych informacji mogą 

pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych. W świetle 

powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, 



że: 1) Administratorem Pani/Pana (osoby fizycznej) danych osobowych jest „Vistula-Park 

Świecie” Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowana przez Prezesa 

Zarządu – Tomasza Keller. 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: a) 

korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, „Vistula-Park Świecie” Sp. z o.o., 

ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, b) e-mail: sekretariat@vistulapark.pl. 3) Pani/Pana 

(osoby fizycznej) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie 

kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, numer 

sprawy: ZP/3/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy), tj. w 

szczególności przeprowadzenia postępowania, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie 

publiczne oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy; 4) Pani/Pana 

(osoby fizycznej) dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:  

upoważnieni pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;  osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy;  podmioty przetwarzające je na zlecenie Zamawiającego;  podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 

10 RODO, będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby 

dopuszczone do przetwarzania takich danych będą obowiązane do zachowania ich w 

poufności; 5) Pani/Pana (osoby fizycznej) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w 

stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana - przez okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego, ale nie krócej niż 

4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 

97 ust. 1 ustawy, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 

umowy. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji 

dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów 

wewnętrznych Administratora Danych; 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana (osobę 

fizyczną) danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana (osoby fizycznej) danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) W przypadku, 

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 9) 

Przysługuje Pani/Panu (osobie fizycznej):  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do 

treści Pani/Pana danych osobowych;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 

lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub 

uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 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). Dodatkowo zgodnie z ustawą wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  prawo do wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa; 10) nie przysługuje Pani/Panu (osobie fizycznej):  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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11) Skorzystanie 

przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą. 12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 13) Zamawiający przypomina o ciążącym na 

Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że zastosowanie ma co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w 

art. 14 ust. 5 RODO. 14) Realizacja na podstawie art. 15 RODO prawa dostępu do danych 

osobowych w protokole i załącznikach uzależniona jest od podania nazwy postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, w związku z którym te dane są przetwarzane.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


