
 
 
Ogłoszenie nr 609827-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.  

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o.: Usługa w zakresie ratownictwa 
wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w 

okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
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 
 
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: Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o., 
krajowy numer identyfikacyjny 22172189500000, ul. Mickiewicza  15 , 77-100  Bytów, woj. 



pomorskie, państwo Polska, tel. 59 822 15 00, , e-mail sekretariat@basen-bytow.pl, , faks 59 
822 22 57.  
Adres strony internetowej (URL):  
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):  
Spółka prawa handlowego  
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) 
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.bip.bytow.com.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:  
pisemnie  
Adres:  



Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o. o., ul. Adama Mickiewicza 15, 77-
100 Bytów  
 
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: Usługa w zakresie ratownictwa 
wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w 
okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  
Numer referencyjny: ZP.271.1.2020  
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:  
Nie  
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: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie ratownictwa 
wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w roku 
2021 obejmująca w szczególności: 1) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z 
pływalni, 2) kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminów obiektu przez 
wszystkich jego użytkowników, które stanowią Załącznik nr 13 do SIWZ, 3) przestrzeganie 
instrukcji, które stanowią Załącznik nr 13-17 do SIWZ, 4) obsługę ratowniczą pływalni, w 
skład której wchodzą: a) basen sportowy o długości 25 m i szerokości 12,5 m (głębokość 
niecki zmienia się od 1,35 m do 1,8 m) z 6 torami dla zawodników, b) basen rekreacyjny 
(227,30 m2 lustra wody) o głębokości od 0,90 m do 1,20 m z atrakcjami:  dzika rzeka,  
wewnętrzna zjeżdżalnia rodzinna,  leżanki z masażami,  masaże poziome i pionowe,  
ławeczki,  gejzery wodne,  dwa tory do nauki pływania, c) brodzik dla dzieci (25,17 m2 
lustra wody) o głębokości od 0,140 m do 0,35 m wraz ze zjeżdżalnią „słonik”, d) dwa baseny 
jacuzzi, e) dwie zjeżdżalnie zewnętrzne o długości 71m i 63 m z oddzielnymi hamowniami, 



5) aktualnie obowiązujące godziny otwarcia Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w 
Bytowie: a) poniedziałek - piątek 6:30 – 22:00 b) sobota - niedziela, święta 8:00 – 22:00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia 
(funkcjonowania) Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie. 6) wymaga się, aby 
liczba ratowników pełniących dyżur w wyznaczonych strefach Kompleksu Basenowo-
Rekreacyjnego w Bytowie była zgodna z wytycznymi Załącznika nr 12 do SIWZ Stanowiska 
Ratowników - Strefy Bytów i Załącznika nr 13 do SIWZ - Planowane godziny pracy Bytów, 
7) Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, zobowiązany będzie w szczególności do: a) 
kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na terenie Kompleksu Basenowo - 
Rekreacyjnego w Bytowie, b) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w godzinach 
otwarcia obiektu, c) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni stosownie 
do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 656) 
wraz z aktami wykonawczymi, d) wykonywania wszystkich obowiązków określonych w 
„zakresie obowiązków ratownika”, stanowiących Załącznik Nr 10 do SIWZ, e) prowadzenia 
nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni obowiązujących 
Regulaminów Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie (Załącznik Nr 9 do SIWZ), 
przepisów BHP i ppoż., w tym pouczania grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych 
korzystających z pływalni, o obowiązujących na terenie Kompleksu Basenowo - 
Rekreacyjnego w Bytowie przepisach, f) zapewnienia ciągłości obsady stanowiska 
ratowniczych na pływalni w godzinach pracy pływalni z wyłączeniem wybranych świąt oraz 
przerwy technologicznej, g) zapewnienia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za 
kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonego zadania, h) bieżącego wyposażenia 
ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP, i) dbania o stanowisko ratownicze 
oraz konserwację powierzonego sprzętu, j) prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu 
raportowania, w tym „Dziennika pracy ratowników” i „Dziennika pracy punktu sanitarnego”, 
k) przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych 
stanowiskach, określonych w Załączniku Nr 10 do SIWZ, l) przestrzegania procedur 
obowiązujących w Kompleksie Basenowo - Rekreacyjnych w Bytowie, m) zapewnienia, aby 
każdy ratownik realizujący przedmiot niniejszego zamówienia, posiadał:  aktualne 
uprawnienia nadane przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie 
ratownictwa wodnego, wydane przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych,  
zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,  zaświadczenie o 
odbytym badaniu lekarskim,  orzeczenie o odbytym badaniu do celów sanitarno - 
epidemiologicznych,  zaświadczenie o odbyciu aktualnego szkolenia BHP 8) szacunkowa 
ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) wynosi: 16 000, a 
planowane godziny i liczba ratowników została określona w załączniku nr 13 do SIWZ a) do 
wyliczeń przyjęto następujące założenia:  planowana przerwa technologiczna - 7 dni,  dni 
świąteczne, w których pływalnia będzie nieczynna: 4 dni b) przez jedną godzinę ratowniczą 
Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratowniczej przez jedną osobę w ciągu jednej 
godziny. W oparciu o szacunkową ilość godzin ratowniczych powinna zostać obliczona cena 
ofertowa. 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 cen jednostkowych przedstawionych w formularzu 
ofertowym. Szacunkowa ilość godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania 
Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą 
żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą 
realizowane na podstawie harmonogramu zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącej 
Załącznik Nr 8 do SIWZ. Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane w 
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 



przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656). Zamawiający 
zastrzegają 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 Zamawiających. W związku z ograniczeniem przedmiotu zamówienia 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiających. 
Rozliczenie w toku realizacji zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w 
oparciu o faktycznie zrealizowane zabezpieczenie ratownicze i cenę jednostkową 
zadeklarowaną w ofercie. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze 
Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 71317200-5  
Dodatkowe kody CPV: 
 
 
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: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31  
 
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: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: 1) posiada decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą 
zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 2) 
posiada wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo 
Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2195 z póź. zm.)  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 



wykaże, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 
000,00 zł.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: 1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie usług odpowiadających usługom 
wskazanym w przedmiocie niniejszego zamówienia, tj. wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co 
najmniej dwie usługi w zakresie ratownictwa wodnego zrealizowane na pływalniach lub 
kąpieliskach, każda o wartości brutto usług wykonanych do terminu składania ofert nie 
mniejszej niż 200 000,00 zł, 2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 12 osobami 
posiadającymi kwalifikacje ratownika wodnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.  
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:  
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)  
 
 
 
 
 
 
 
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:  
a) odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp.  
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty 



wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby - dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.  
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: 
a) decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie 
usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 
r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, b) wpis do rejestru 
jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o 
którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, w raz 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, e) dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 
000,00 zł  
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  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
9.2. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w 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  
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu 
składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 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 bankowym, 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 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). Wadium w 
formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 
Pekao SA o. Bytów, nr rachunku bankowego 86 1240 3783 1111 0010 4735 0507. Wadium 
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium 
wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 
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, należy 
dołączyć w formie oryginału do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi 
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu 
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert.  
 
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 60,00 
dodatkowe wyposażenie - przenośny defibrylator AED 20,00 
organizacja zawodów pływackich dla dzieci z okazji Dnia Dziecka połączona z 
pokazami ratownictwa wodnego  

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 zmiany postanowień niniejszej umowy przy 
wystąpieniu następujących warunków: 1) w zakresie zmiany terminu wykonania w 
przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, b) zmian w wykonaniu przedmiotu zamówienia 



wynikających z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności które uniemożliwiają należyte 
wykonanie przedmiotu umowy, c) zawieszenia wykonania usług przez Zamawiającego. 2) 
zmianę wynagrodzenia: a) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu 
przedmiotu umowy lub zastosowania przez Wykonawcę preferencji cenowych, b) 
zmniejszenie wynagrodzenia o wartość usług nie wykonanych, a ujętych w cenie 
zaoferowanej przez Wykonawcę, 3) zmiana czasu trwania przerw technologicznych, 4) zmian 
obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron, 5) zmiana 
podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 
Zamawiający, 6) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których 
mowa w § 3 umowy, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania 
określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego. 7) 
zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach których Wykonawca 
opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że 
spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 8) zmiany dotyczą 
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z 
powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 9) zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość 
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 10) 
wykonawcę, któremu Zmawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w 
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego 
zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 11) zmiany, niezależnie od ich 
wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 12) łączna wartość zmian 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp i jest mniejsza od 10%wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 
przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty 
budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2020-11-27, godzina: 10:00,  
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  
> polski  
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


