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Bytów, dnia 18 grudnia 2018 r.
Zamawiający:
Kompleks Basenowo - Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o.,
ul. Adama Mickiewicza 15, 77-100 Bytów
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.basen-bytow.pl
e-mail: sekretariat@basen-bytow.pl

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, realizowanym w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo –
Rekreacyjnego w Bytowie Słupsk Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – Znak sprawy:
ZP.271.1.2018.
Kompleks Basenowo – Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o., jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia, iż
wniesiono wniosek dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Treść wniosku
wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej
Pytanie nr 1:
Zwracam się do Państwa o udzielanie wyjaśnień do zamówienia publicznego na „Usługę w zakresie ratownictwa
wodnego w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym w Bytowie Spółka z o.o.
ZAPYTANIE DO SIWZ:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 7.2.1.
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
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.)
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - Zgoda wydana na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 5 w brzmieniu dotychczasowym zachowuje ważność pod warunkiem uzyskania do dnia 31
grudnia 2018 r. przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego wpisu do rejestru jednostek
współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1.
Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców posiadania wpisu do rejestru jednostek współpracujących z
Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, gdyż ww. ustawa umożliwia uzyskanie wpisu do 31 grudnia 2018
r. Zamawiający może wymagać od Wykonawców wpisu do rejestru od 1 stycznia 2018 r. Powyższy zapis w
specyfikacji jest niezgodny z prawem, gdyż nie wolno wymagać od Wykonawców uprawnień, które na dzień
składania ofert nie są wymagane przez polskie prawo. Każdy podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa
wodnego do 31 grudnia 2018 r. zachowuje pełne uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego. Powyższy
zapis w specyfikacji narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Wnioskujemy o
zmianę treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i usunięcie warunku dotyczącego posiadania wpisu
do rejestru jednostek współpracujących z Systemem PRM. Niektóre Urzędy decyzje o wpisie do rejestru
jednostek współpracujących z Systemem PRM wydadzą dopiero 28 grudnia 2018 r., czyli po terminie składania
ofert.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający dokonuje zmiany treści warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, który otrzymuje
brzmienie:
7.2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1.
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
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,
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do Opisu przedmiotu Zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w paragrafie 1 wzoru Umowy dopisuje punkt, który otrzymuje brzmienie:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pkt. „3.8 Wykonawca do dnia 1 stycznia 2019 r. do godziny
10:00 zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 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.)”.
2) Wzór Umowy paragraf 1 ust. 7 – „7. Wykonawca do dnia 1 stycznia 2019 r. do godziny 10:00 zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu 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.)”
Brak powyższego dokumentu skutkować będzie odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczeniem
kary umownej zgodnie z zapisami paragrafu 9 wzoru Umowy.
W związku z powyższym paragraf 10 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

1.

2.

3.

4.

5.

§ 10.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy lub stwierdzenia, że usługi
wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zmawiający może odmówić zapłaty i odstąpić
od Umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej w § 9 ust. 2 pkt c) niniejszej Umowy.
Poza przypadkiem wskazanym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
b) wszczęcia postępowania upadłościowego albo gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy
lub Wykonawca utraci zdolność Wykonywania przedmiotu Umowy,
c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu
wykonania Umowy,
d) Wykonawca do dnia 1 stycznia 2019 r. do godziny 10:00 nie dostarczył Zamawiającemu wpisu
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.)
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
zrealizowanej do czasu odstąpienia.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie odstąpienia od umowy Zamawiający może
zrealizować w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przesłankach odstąpienia.
Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 lit. d) następuje ze skutkiem
natychmiastowym.

W związku z dokonaniem zmian, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy, przedłuża termin składania i
otwarcia ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w zakresie
składania i otwarcia ofert.:
17.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
17.1.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Kompleks Basenowo - Rekreacyjny w
Bytowie Spółka z o.o., ul. Adama Mickiewicza 15, 77-100 Bytów, w terminie do dnia 21.12.2018 r., do godz. 10:00.
17.2.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
17.3.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Kompleks Basenowo - Rekreacyjny w Bytowie Spółka
z o.o., ul. Adama Mickiewicza 15, 77-100 Bytów, w dniu 21.12.2018 r. o godz. 10:15.
17.4.
Otwarcie ofert jest jawne
Informujemy, że wszystkie postanowienia powołane w SIWZ związane z terminem do składania ofert, będą
podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak:
1. aktualność dokumentów określona w SIWZ,
2. zabezpieczenie oferty wadium
Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.

