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Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Jana Pawła II 12,  

55-011 Siechnice 

  

Adres do korespondencji i siedziba biura: 

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,  

55 – 011 Siechnice 

  

tel. +48 71 889 00 23 

e-mail: zamowienia@sisk-siechnice.pl  

Strona: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego SISK.Z.4.2021 

 

  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ)  

postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej 

dalej pzp. 

 Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” 

CPV:  

71317210 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 

75252000 - Służby ratownicze 

 

Zawartość  

Lp. Oznaczenie części Nazwa części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 

2 Część II Warunki umowy / wzór umowy/ kontraktu 

3 Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 
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CZĘŚĆ I 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

(IDW) 
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ZAŁĄCZNIKI DO IDW 

Załącznik 1 Formularz oferty  

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik 2a Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów 

Załącznik 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik 4  Wykaz wykonanych usług  

Załącznik 5  Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania  

1. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Siechnicach zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, kod: 55 – 011 miejscowość: Siechnice, województwo: 

dolnośląskie, powiat: wrocławski, ulica: Jana Pawła II nr domu:12. Adres do korespondencji i siedziba biura: 

55 – 011 Siechnice, ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A. 

2. adres poczty elektronicznej: zamowienia@sisk-siechnice.pl  

3. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami w zakresie zagadnień związanych 

z procedurą: 71 889 00 23 Krzysztof Maj lub osoba jego zastępująca. 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://miniportal.uzp.gov.pl 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 

zwanej dalej pzp. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 

zastosowanie mają przepisy pzp. 

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

V. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia według wspólnego słownika Zamówień (CPV): 

1.1. 71317210 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 

1.2. 75252000 - Służby ratownicze. 

2. Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” w miejscowości Siechnice. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

zawiera Część III SWZ.  

4. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej.  

mailto:zamowienia@sisk-siechnice.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Podwykonawcy 

6. Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania przez Wykonawców kluczowych zadań tj.  wykonywanie 

usług w zakresie ratownictwa wodnego realizowane na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. oraz aktów prawnych wydanych na jej 

podstawie oraz nadzór co najmniej jednego ratownika wodnego nad użytkownikami pneumatycznych 

zabawek wodnych w godzinach działania kąpieliska. 

VI. Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w terminie od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 

r., w okresie funkcjonowania kąpieliska „Błękitna Laguna” zgodnie z obowiązującym regulaminem, nie 

dłużej niż 10 godzin dziennie (aktualnie od godz. 10.00 do godz. 19.00). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielonego zamówienia w przypadku 

nieuruchomienia kąpieliska z powodu wprowadzenia lub utrzymania zakazu korzystania z kąpieliska i/lub 

terenów rekreacyjnych lub nie uzyskania zgód, decyzji,  pozwoleń, pozytywnych badań koniecznych do 

uruchomienia kąpieliska przy czym minimalna liczba dni zamówienia nie będzie niższa niż 3 dni. W 

przypadku skrócenia okresu świadczenia usługi wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w 

stosunku do liczby dni.  

VII. Warunki udziału w postępowaniu:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

Rozdziału VIII oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie: 

3. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

4. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów:  

4.1. Wykonawca posiada zgodę właściwego ministra lub uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego 

uzyskane na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 12 lub art. 40 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.). 

5. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

5.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). 

6. zdolności technicznej lub zawodowej:  

6.1. Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji 5 osób posiadających odpowiednie uprawnienia w zakresie 

ratownictwa wodnego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350). 

6.2. Wykonawca wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie trzech 

ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, co najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego zrealizowane lub realizowane na 

pływalniach i kąpieliskach, w tym każda o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto. 

6.3. Wykonawca posiada potencjał techniczny w postaci wymaganego wyposażenia przeznaczonego do 

realizacji zadania: 

● plażowa wieżyczka ratownicza o wysokości spocznika na co najmniej 1,5 m, 

● łódka z silnikiem motorowym pozwalająca na poruszanie się co najmniej 3 osób, 

● minimum 8 sztuk bojek oznaczających obszar kąpieliska, 

● minimum 4 sztuki koła ratunkowego, 



 

5 

 

 

● minimum 2 zestawy pierwszej pomocy, wraz z wyposażeniem do doraźnego zabezpieczenia złamań, 

skręceń kończyn, 

● jeden zestaw do transportu osoby poszkodowanej – noszy. 

7. Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. 

8. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej 

wymienione warunki. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

VIII. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawców, 

w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1.1. w art. 108 ust. 1 pzp; 

1.2. w art. 109 ust. 1 punkty 5, 7, 8, 9, 10 pzp: tj.  

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów;  

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady; 

3) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych; 

4) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub 

pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 

(podmiotowe środki dowodowe). 

1. Wykazanie braku podstaw wykluczenia  

1.1. Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

którym mowa w art. 125 ust.1. pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik 2 SWZ oraz jeżeli dotyczy Załącznik 

2A SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

1.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych:  
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a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej, 

2. Potwierdzenie spełniają warunków udziału w postępowaniu  

2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych:  

a) kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji właściwego ministra wyrażającą zgodę na 

wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego zgodnie z art. 40 ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. lub inny dokument uprawniający do 

wykonywania ratownictwa wodnego uzyskany na podstawie przepisów dotychczasowych; 

b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 

1.000.000,00 (jeden milion) złotych; 

c) wykaz głównych usług Załącznik 4 SWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania,  na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

czy zostały wykonane należycie. Głównymi usługami są usługi w zakresie ratownictwa wodnego 

realizowane na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 

18 sierpnia 2011 r. wraz z dowodami na ich wykonanie;. 

d) wykaz osób Załącznik 5 SWZ, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (przedłożenie 

kserokopii kwalifikacji) i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (forma 

zatrudnienia). 

UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia, potrzebne do realizacji zadania zgodnie z 

przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania 

umowy, nie dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych do realizacji zadania zgodnie 

z przepisami. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających 

negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

3.1. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 

nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

3.2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, dane umożliwiające dostęp 

do tych środków. 



 

7 

 

 

3.3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

3.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

3.5. W zakresie nieuregulowanym pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków, o których mowa w niniejszej SWZ polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace zgodne z 

przedmiotem niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wobec zastrzeżenia 

Zamawiającego do osobistego wykonania głównych części świadczenia Wykonawca nie może polegać na 

wykształceniu, kwalifikacji zawodowych lub doświadczeniu udostępnianych przez podwykonawcę. 

4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz 

z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 2A SWZ. 

4.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

4.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem – Załącznikiem 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu 

udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na  jego zasoby 

Załącznik 2A SWZ. 

5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

musi być dołączone do oferty. 

5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie – Załącznik 

2 SWZ, składa każdy z Wykonawców.  

5.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa zawiera, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może 

być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 
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5.4. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych 

Wykonawców. 

X. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

1. Projekt umowy oraz warunki zmiany zawiera  Część III SWZ.  

2. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w umowie oraz inne zmiany postanowień zawartych w istotnych 

warunkach umowy, które Zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub SWZ. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach przewidzianych w tej umowie.  

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod 

adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 

warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając 

z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 

wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i 

załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana 

za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 

zamowienia@sisk-siechnice.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zamowienia@sisk-

siechnice.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”.  

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych 

z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. adresu poczty 

elektronicznej. 

12. Wykonawca może drogą elektroniczną /za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak 

nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert 

i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14. Wnioski o wyjaśnienia SWZ należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

zamowienia@sisk-siechnice.pl W temacie pisma należy podać numer postępowania. 

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz zamieści na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania. 

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ. 

17. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści 

SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego. 

18. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny będzie 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

19. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − 

.zip − .7Z. 

20. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do 

składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.  

21. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format 

.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

22. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.  

23. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 

rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do 

problemów w weryfikacji plików.  

24. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

25. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików. 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET 

Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie jest dostępna 

dla systemu Linux i MAC OS.  
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3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie 

wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

6.1. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca 

się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w 

sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie 

przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji 

zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

6.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnym pliku oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Brak jednoznacznego 

wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 

oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

6.3. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 

pzp, 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 oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 

dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

6.4. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 

a) Przekazywanych po otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 pzp, 

b) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 

c) cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty. 

6.5. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą 

obciążały Wykonawcę. 

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik 1 

SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści 

oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  

8. Do oferty należy dołączyć:  

8.1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do 

złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy 

z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego, 

8.2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

8.3. oświadczenie Wykonawcy (Załącznik 2 SWZ) składane na podstawie art. 125 ust.1 pzp wstępnie 

potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu: 

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie - Załącznik 2 

SWZ, składa każdy z Wykonawców;  

b) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z ww. oświadczeniem także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby – Załącznik 2 i 2A SWZ, potwierdzające brak podstaw tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na jego zasoby, 

c) oświadczenia, o których mowa w pkt c składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

opatrzonej elektronicznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

9. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

muszą być złożone w oryginale. 

XIII. Sposób obliczenia ceny:  

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik 1 SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). Cena 

za realizację całości przedmiotu zamówienia, podana w Formularzu Ofertowym, musi zostać obliczona na 

podstawie liczby dni świadczenia usług zespołu ratowników (92 dni)  i zaoferowanej ceny jednostkowej za 

dzień pracy zespołu ratowników.  

2. Cena oferty stanowi ryczałtową cenę oferty.  

3. Ceną za wykonanie zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 kodeksu cywilnego) tj. cena oferty 

musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać 

zamówienia (kompleksowe wykonanie zamówienia) a także wszelkie opłaty i podatki do których jest  

zobowiązany Wykonawca, wynikające z obowiązujących przepisów.  

4. Cena ofertowa powinna obejmować całość usług brutto oraz całość zamówienia lub odpowiednio części 

na które Zamawiający przewidział złożenie oferty. 

5. Cena oferty złożona przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej winna zawierać 

należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które 

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić. W 

przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącej działalności gospodarczej, 

Zamawiający najpóźniej przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, zażąda złożenia stosownego 

oświadczenia dotyczącego zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość 

opłacanych składek. 

6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją zamówienia 

publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

7. Zadeklarowana cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom 

z wyjątkiem okoliczności przewidzianych we wzorze umowy i art. 454 i 455 pzp . 
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8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

9. Obowiązująca na przedmiot zamówienia stawka podatku VAT wynosi - 23 %. Jeżeli Wykonawca zastosuje 

stawkę odmienną, zobowiązany jest wskazać podstawę do jej przyjęcia (przepisy prawa lub posiadane 

indywidualne interpretacje). 

10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 

przecinku.  

11. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 

przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny 

ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, 

jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki 

(na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).  

12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.  

14. W ofercie Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja zawierająca wskazanie 

nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 

obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze), wskazanie 

wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT 

jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie. 

XIV. Kryteria oceny ofert 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im 

odpowiednią wagę punktową: 

1.1. Cena (C) - 100%  

gdzie:  

C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;  

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. 

2. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów: 

2.1. Wartość punktowa C, w kryterium Cena, wyliczana będzie według wzoru:  

C =Cmin/Cn x 100  

gdzie:  

Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;  

Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Cena wynosi 60 pkt.  

Uwaga! 

Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych powyżej terminów płatności faktur. Zaoferowanie innego 

terminu spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SWZ.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie 

punktowej. 

4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.  

5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
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6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 

przez nich ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XV. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XVI. Sposób oraz termin składania ofert  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 4 maja 2021 r., do godz. 9.00.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 

sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie 

on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza 

do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

XVII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2021 r., o godzinie 12:30  

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  
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6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

XVIII. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 1 czerwca 2021 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy.  

XX. Poprawienie omyłek w ofercie 

1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności: 

a) oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczna 

mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 

ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2021 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - 

omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania matematycznego 

wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia; 

c) inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty; 

d) poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. c powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin 

na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w 

wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w 

terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Część III SWZ. Umowa zostanie 

uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców.  
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży ważną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych.  

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” pzp.  

XXIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siechnicka 

Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 

Siechnice, (tel. 71 889 00 23, e-mail: biuro@sisk-siechnice.pl). 

2. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem email: 

iod@sisk-siechnice.pl 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, Usługa 

ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

4.1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 

4.2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą.  

mailto:biuro@sisk-siechnice.pl
mailto:iod@sisk-siechnice.pl
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4.3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, w szczególności 

w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń. 

5. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na mocy 

przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

6.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane 

osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Okres przechowywania danych W zakresie wskazanym w pkt 3.1. i 3.2. Pani/Pana dane osobowe 

przechowywane będą przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez 

czas trwania umowy zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez okres wymagany przez przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie wskazanym w pkt 3.3. Pani/Pana dane przechowywane 

będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

8. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą  

8.1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w 

poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu: 

8.1.1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

8.1.2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

8.1.3. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO 

8.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

8.1.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w zakresie w jakim 

przetwarzanie odbywa się w celu wskazanym w ust III 3.) 

8.1.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.2. Nie przysługuje Pani/Panu: 

8.2.1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie Pani/Pana dane nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Załącznik 1 

Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” (SISK.Z.4.2021) 

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach  

 

FORMULARZ OFERTY  

Ja/my* niżej podpisani: 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) 

 

Adres  

Kraj  

REGON  

NIP  

Tel  

Adres skrzynki ePUAP  

Adres e-mail   

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą-TAK/NIE* 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku 

„Błękitna Laguna” 

składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach: 

ŁĄCZNA  WARTOŚĆ OFERTY WYNOSI ……………………………………………………………ZŁ  

SŁOWNIE BRUTTO …………………………………………………………………………………….ZŁOTYCH  

1 2 3 4 
cena jednostkowa za dzień 

pracy (netto) 
Łączna wartość oferty netto 

(poz. 1 X 92 dni) 
Podatek VAT Łączna wartość oferty 

(poz. 2+3) 

    

 

4. Oświadczenia dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z 

przepisami podatku od towarów i usług ** 

• Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**. 

• Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji w miejscu na wpisanie 
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VAT należy wpisać „odwrócone obciążenie”. W załączeniu informacja zawierająca wskazanie nazwy 

(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 

obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze), wskazanie 

wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT 

jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie**. 

**Niepotrzebne skreślić. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie 

warunki w niej zawarte. 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

wskazanego w rozdziale XVIII SWZ w części I informacja dla Wykonawców 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w części III 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych. 

9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie od dnia  1 czerwca 2021 r. do 

dnia 31 sierpnia 2021 r.   

10. Oświadczamy, że zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji zadania materiały i sprzęt będą posiadały 

właściwości użytkowe wymagane przy tego typu sprzęcie, a także będą posiadały ważne atesty, aprobaty 

techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania, które na każde żądanie Zamawiającego 

zostaną niezwłocznie dostarczone. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO2 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) .……. 

2) .……. 

3) .……. 

 

podpis  

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany 

Zamawiającemu wraz z dokumentem(mi) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę 

podpisującą ofertę. 

* niepotrzebne skreślić 

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego 

wykreślenie). 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str.1). 
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Załącznik 2 

Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” (SISK Z.4.2021) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

(składane wraz z ofertą) 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (pzp) wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa ratownictwa wodnego na 

kąpielisku „Błękitna Laguna” prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o., ul. 

Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice oświadczam, co następuje: 

1. oświadczenie o wykluczeniu 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 

5, 7-10 pzp. 

 

miejscowość, data            podpis  

2. oświadczenie o wykluczeniu 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art.…………. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2, 5 lub 6 pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………… 

 

miejscowość, data            podpis  

3. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu  

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

 

miejscowość, data            podpis  

4. informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów*:  

1) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:   

a) .____________________________________________________________________________________  

b)  ____________________________________________________________________________________  

w następującym zakresie:__________________________________________________________  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

        

miejscowość, data               podpis  

2) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: ……………………………………………….………………  
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

miejscowość, data               podpis  

           podpis  

5. oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

miejscowość, data               podpis  

Uwaga:  

1) Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i 

składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy. 

  



 

22 

 

 

Załącznik 2a 

Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” (SISK Z.4.2021) 

 

Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów 

(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy) 

 

nazwa Wykonawcy           miejscowość, data 

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 

 

Wykonawca           Udostępniający 

nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko,  

adres zam. w przypadku osoby fizycznej  

nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko,  

adres zam. w przypadku osoby fizycznej 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa ratownictwa wodnego na 

kąpielisku „Błękitna Laguna” SISK Z.4.2021 prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną 

sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice oświadczam, co następuje: 

oddaję do dyspozycji Wykonawcy zamówienia niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

niżej wymienionego zamówienia, którego przedmiotem jest 

Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” SISK Z.4.2021 

Potencjał  ______________________________________________________________________  

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów ……………… 

2) sposobu wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia ………..…. 

3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ………………………………… 

4) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z udostępniającym zasoby …………..…… 

5) czy podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

będzie realizował roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą ……………….. 

 

 

podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu udostępniającego potencjał  
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Załącznik 3 

Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” (SISK Z.4.2021) 

 

 

nazwa Wykonawcy           miejscowość, data 

Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej 

(składane na wezwanie) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa ratownictwa wodnego na 

kąpielisku „Błękitna Laguna” SISK Z.4.2021 prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną 

sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice oświadczam, co następuje: 

 

1. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

miejscowość, data               podpis  

2 Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać/ przesłać 

Zamawiającemu): 

a) ………………………………….……………………………….…………………………,  

b) …………………………………….……………………………….…………………………,  

c) …………………………………….……………………………….…………………………, 

potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie 

 

miejscowość, data               podpis  

  

Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2) 
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Załącznik 4 

Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” (SISK Z.4.2021) 

 

 

nazwa Wykonawcy           miejscowość, data 

 

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 oraz dowodów na ich wykonanie 

 

Nazwa/ opis usługi 

Całkowita 
wartość 
usługi 
brutto  

Okres realizacji  
(rozpoczęcie i zakończenie) 

Podmiot, na rzecz, 
którego usługa została 

wykonana 

    

 
 
 
 

miejscowość, data               podpis  
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Załącznik 5 

Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” (SISK Z.4.2021) 

 

 

nazwa Wykonawcy           miejscowość, data 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, na temat 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. 

Lp. 
Imię  

i  
nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe 
(nr i data wydania 

uprawnień 
oraz specjalność) 

Doświadczen
ie/wykształce

nie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

 
Podstawa do 

dysponowania 
daną  osobą 

 

      

 

* w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane 

uprawnienia upoważniające do wykonania zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne 

zobowiązanie tych osób. 

Ponadto oświadczam(y), że osoba(y), które/która będą/będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiada(ją) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji wymaganej przez 

Zamawiającego w niniejszej SWZ. 

 
 
 

miejscowość, data               podpis  
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CZĘŚĆ II 

WZÓR UMOWY 
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UMOWA SISK ………...2021 

do postępowania SISK Z.4.2021 

zawarta dnia ……………………... w Siechnicach, pomiędzy: 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Siechnicach, przy ul. Jana Pawła lI 12, 55-011 Siechnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w 

Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, 

reprezentowanym  przez: 

Sylwestra Sasa  – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, a 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 

zwanej dalej pzp. 

Niniejszym ustala się, co następuje 

§ 1 . 

1. Przedmiot Umowy: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zadania: „Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna”. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków zawiera Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 do umowy. 

§ 2  

Zamawiający za należycie spełnioną usługę zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie (liczone 

według ceny jednostkowej za dzień pracy  w wysokości: ………………………..zł, 

(słownie: ………………………………………………………złotych) 

w tym VAT ……………………………….. zł  

(słownie: …………………………………………………………………złotych)  

Wartość umowy w oparciu o szacunkowe zapotrzebowanie według liczby dni i ceny jednostkowej za 

dzień pracy wynosi……………………………zł (słownie: …………………………………………złotych)  

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie 

obliczone jako iloczyn dni w których dana usługa była świadczona oraz ceny jednostkowej za 

dzień pracy.  

2. Do wynagrodzenia jeżeli będzie to wymagane zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze 

stawką obowiązującą na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

4. Dni pracy, ich ilość i liczba ratowników określone są wartościami szacunkowymi i jako takie nie 

mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w toku 

realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.  W przypadku rozwiązania umowy wynagrodzenie za należyte świadczenie za dany miesiąc 

zostanie ustalone proporcjonalnie do dnia ustania umowy. 

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia równowartość iloczynu ceny jednostkowej za dzień 

pracy i 89 dni. 
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§ 3 .. 

1. Zapłata dokonana będzie w złotych na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze z 

terminem płatności 14 dni. 

2. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę 

Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.  

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego sumą 

płatności. 

§ 4    

1. Umowa jest zawarta od dnia od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. 

2. W przypadku stałego lub czasowego zamknięcia kąpieliska Wykonawca nie świadczy usług i nie 

pobiera z tego tytułu wynagrodzenia poza minimalnym okresem trzech dni w całym okresie 

obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację, wskazując dokładny czas (godziny i okres 

obowiązywania) oraz powód ograniczenia poprzez wysłanie wiadomości sms minimum z 1-

godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku awarii lub zanieczyszczenia ograniczenie ilości usług 

przekazane będzie w trybie natychmiastowym.  

4. W przypadku nieuruchomienia kąpieliska Błękitna Laguna lub zamknięcia kąpieliska Błękitna 

Laguna, Wykonawca w tym okresie nie jest zobowiązany do świadczenia usługi oraz za ten okres 

nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie poza minimalnym okresem trzech dni w całym 

okresie obowiązywania umowy.  

§ 5   

1. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii COVID-19 strony wprowadzają następujące ustalenia:  

2. W przypadku nieuchylenia lub wprowadzenia przez organy administracji publicznej zakazów 

korzystania z terenów obejmujących kąpielisko Błękitna Laguna lub zakazów organizowana 

kąpieliska Wykonawca nie świadczy usługi i za ten okres Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie.  

3. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  

a) decyzji wydanych przez organy administracji publicznej, w związku z przeciwdziałaniem SARS-

COVID-19, nakładających na strony obowiązek podjęcia określonych czynności 

zapobiegawczych lub kontrolnych; 

b) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; w zakresie w jakim dotyczą one każdej ze stron. 

4. W przypadku ustania zakazów lub innych przeszkód Wykonawca podejmie się świadczenia 
usługi  w terminie 2 dni kalendarzowych.  

§ 6   

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w następujących przypadkach: 

a) stwierdzonej niedyspozycji osób świadczących pracę Wykonawcy wynikającej ze spożycia 

alkoholu lub innych środków odurzających, potwierdzonej notatką służbową Zamawiającego; 

b) braku ubezpieczenia OC Wykonawcy w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy; 

c) z powodu rażącego naruszenia warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę w szczególności 

nie stosowania się do zasad i przepisów bezpieczeństwa, podstawowych obowiązków ratownika; 

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  
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2. W pozostałych przypadkach wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku naruszania warunków umowy pomimo wezwania do 

zaprzestania jej naruszeń. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywane umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. 

4. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i będzie zawierać uzasadnienie. 

§ 7   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 15.000,00 złotych w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. 

a)-d) niniejszej umowy; 

b) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy w 

łącznej wysokości 10 000,00 złotych. 

2. Odstąpienie od umowy nie wyłącza dochodzenia kar umownych. 

3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar oraz odszkodowania na zasadach 

ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w 

związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, o ile nie 

są one skutkiem niewłaściwego lub nienależytego wykonywania przez niego przedmiotu umowy. 

W razie spowodowania szkody z winy Wykonawcy, zobowiązuje się on do naprawienia powstałej 

szkody w całości lub pokrycia kosztów jej usunięcia, co nie wyłącza odpowiedzialności na 

zasadach ogólnych. 

5. Łączna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający wynosi 15.000,00 

złotych. 

§ 8   

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

przedmiotu niniejszej umowy na minimalną sumę: 1.000.000,00 zł i zobowiązuje się do jego posiadania 

przez okres na jaki została zawarta umowa. 

§ 9   

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: 

.............................................. tel. …………………., e-mail …………..……………... 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: 

………………………………... tel. …………………., e-mail ………………………….. 

3. Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany Umowy i każdorazowo wymaga 

zawiadomienia pisemnego drugiej Strony z potwierdzeniem doręczenia.  

§ 10   

1. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy:  

a) w zakresie zmiany poszczególnych terminów wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej;  

b) zmianę wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zastosowania 

przez Wykonawcę preferencji cenowych;  

c) zmianę wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany 

przepisów prawa podatkowego w szczególności podatku VAT; 

d)  ograniczenie ilości zleconych dni w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia przerwy 

technologicznej, awarii, warunków atmosferycznych, zamknięcia kąpieliska; 

e) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron. 
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§ 11   

Wykonawca do czasu nie zakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy,  jest zobowiązany 

do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej działalności gospodarczej, 

zmianie adresu firmy / zmianie adresu właściciela firmy, o wszczęciu postępowania 

restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, oraz innych okolicznościach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczną Wykonawcy pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną 

korespondencję kierowaną na ostatni adres wskazany przez Wykonawcę. 

§ 12  

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

oraz rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy i wszelkich stosunków z niej wynikających będzie 

prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawa prawo zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy 

będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13   

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

2. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

a) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 
b) SWZ. 

 

 

Wykonawca          Zamawiający  
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Część III Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i wymogi dotyczące Wykonawcy 

Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna” 

Zamawiający jest zarządcą obiektu sportowego rekreacyjnego zlokalizowanego w miejscowości 

Siechnice przy ul. Sportowej 10, pod nazwą „Błękitna Laguna” stanowiącego miejsce świadczenia 

usługi. Kąpielisko ma 100 metrów linii brzegowej. Na terenie terenu rekreacyjnego znajdują się: pomost 

drewniany, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko do siatkówki plażowej, strefa gastronomiczna, 

kontener sanitarny, kabina sanitarna dla osób niepełnosprawnych, wydzielona strefa do grillowania 

oraz punkt medyczny/pomieszczenie socjalne dla ratowników. Mapa z podziałem stref oraz 

infrastrukturą stanowi załącznik nr 1. 

A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamówienie składa się z 3 usług świadczonych na jednym obiekcie: 

1.1. przeprowadzenie w granicach kąpieliska Błękitna Laguna analizy zagrożeń o której mowa w art. 

4 ust 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 

sierpnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.). oraz aktów prawnych wydanych na 

jej podstawie i stałe pełnienie nadzoru w tym zakresie; 

1.2. wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego realizowane na podstawie ustawy 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. oraz 

aktów prawnych wydanych na jej podstawie. Aktualny regulamin kąpieliska stanowi Załącznik 

nr 3; 

1.3. nadzór co najmniej jednego ratownika wodnego nad użytkownikami pneumatycznych zabawek 

wodnych w godzinach działania kąpieliska oraz montaż i demontaż (rozumiany jako zakotwienie) 

zabawek wodnych w dniu rozpoczęcia oraz zakończenia sezonu kąpielowego.  

Ilość dyżurujących ratowników wodnych realizujących usługę ma być zgodna z odrębnymi przepisami, 

przy czym nie może być mniejsza niż dwóch. 

2. Wykonawcy zostanie wydany na podstawie protokołu przekazania następujący sprzęt niezbędny 

do realizacji zamówienia: 

● klucze do garażu stanowiącego podręczny magazyn sprzętu, 

● sprzęt wodny (dwie pneumatyczne zabawki wodne), 

● przepustki wjazdowe na teren rekreacyjny wraz z przyległym kąpieliskiem na którym świadczona 

będzie usługa ratownictwa wodnego, 

● klucze do zabezpieczenia na drodze wjazdowej na teren kąpieliska, 

B. Termin świadczenia Usługi  

Przedmiot umowy świadczony będzie na kąpielisku w Siechnicach przy ul. Sportowej 10, od 

poniedziałku do niedzieli oraz w święta, od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r., w okresie 

funkcjonowania kąpieliska „Błękitna Laguna” zgodnie z obowiązującym regulaminem, nie dłużej niż 10 

godzin dziennie aktualnie w godzinach 10:00-19:00.  

C. Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

w szczególności:  

1. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624); 

2. ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach  

wodnych; 

3. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą  kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 z późn. zm.);  

4. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań 

dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 

urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 261 z późn. zm.);  
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5. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 

oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz 

znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 r. poz. 286 z późn. zm.);  

6. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku 

dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).  

D. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności  

1) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych w 

godzinach otwarcia kąpieliska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych 

zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego przez ratownika wodnego 

rozumie się osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik 

pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania 

określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika 

medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą 

służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem 

tego podmiotu;  

2) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru kąpieliska;  

3) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 

(wzrokowe i słuchowe), sprzęt medyczny i sanitarny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 

wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne 

i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 

4)  oczyszczanie powierzchni dna kąpieliska z wszelkich przedmiotów mogących spowodować 

skaleczenie lub inny wypadek;  

5) umieszczenie, w ogólnie dostępnym miejscu, informacji dotyczących: - zasad korzystania z 

wyznaczonego obszaru wodnego; - ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru 

wodnego; - sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi;  

6) Wykonawca samodzielnie prowadzi dokumentację ratowniczą. 

E Pozostałe Warunki Realizacji Zamówienia  

1) Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego oraz na każde wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu wykazu osób wchodzących w skład kadry 

ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach,  

2) Wykonawca wykonywał będzie zadanie z użyciem własnego sprawnego i estetycznego sprzętu 

a na każde wezwanie Zamawiającego okazuje dowody na jego sprawność i przydatność, w tym:  

● plażowa wieżyczka ratownicza o wysokości spocznika na co najmniej 1,5 m, 

● łódka z silnikiem motorowym pozwalająca na poruszanie się co najmniej 3 osób, 

● minimum 8 sztuk bojek oznaczających obszar kąpieliska, 

● minimum 4 sztuki koła ratunkowego, 

● minimum 2 zestawy pierwszej pomocy, wraz z wyposażeniem do doraźnego zabezpieczenia 

złamań, skręceń kończyn, 

● jeden zestaw do transportu osoby poszkodowanej – noszy. 

3) Zamawiający udostępni pomieszczenie z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu 

używanego do realizacji zamówienia. 

E. Podstawowe obowiązki ratownika 

1. Pełnienie dyżuru zgodnie z imienną obsadą stanowisk ratowniczych. 

2. Pełnienie dyżuru w kompletnym stroju, na wyznaczonym stanowisku, według grafiku pracy. 

3. Stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wezwania 

pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej, udzielanie pomocy przedmedycznej. 
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4. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób kąpiących się 

i utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej i gotowości do użycia. 

5. Przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska. 

7. Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody i powietrza. 

8. Oczyszczanie powierzchni i dna niecki zbiornika z zanieczyszczeń. 

9. Natychmiastowe wyłączanie z eksploatacji urządzeń i sprzętu, w razie ich nieprawidłowego 

funkcjonowania. 

10. Cykliczne (min. raz na pół godziny) oraz w miarę potrzeby lustrowanie nadzorowanej strefy 

poprzez obejście kontrolowanego obszaru. 

11. Informowanie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych usterkach na stanowisku pracy. 

12. Stałe utrzymywanie sprawności. 

W SZCZEGÓLNOŚCI RATOWNIKOWI ZABRANIA SIĘ: 

13. Opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonych. 

14. Wprowadzania i przebywania na stanowisku i w pomieszczeniach ratowników osób postronnych. 

15. Korzystania w trakcie pełnienia dyżuru z telefonu komórkowego, czytania książek, gazet itp. 

16. Prowadzenia nauczania pływania i prowadzenia innych zajęć dydaktycznych w godzinach 

pełnienia służby ratowniczej. 

17. Aktywności rekreacyjnej w trakcie pełnienia dyżuru ratowniczego (pływanie, korzystanie ze 

sprzętu wodnego itp.) 

18. Podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym i bez pełnego wyposażenia 

osobistego. 

19. Prowadzenia egzaminów na kartę pływacką w trakcie pełnienia dyżuru ratowniczego. 

20. Wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwację 

powierzonego akwenu.  

PROCEDURA PRZY BIOLOGICZNYM LUB CHEMICZNYM SKAŻENIU WODY 

21. W przypadku podejrzenia biologicznego lub chemicznego skażenia wody ratownik w swoim 

sektorze nadzoru: 

21.1. ustalonym sygnałem wzywa do opuszczenia przez uczestników skażonego obszaru, 

21.2. pozostaje w łączności głosowej z osobami w wodzie, udzielając im wskazówek, bezpiecznego 

zachowania się i kierunku ewakuacji, 

21.3. w razie konieczności podejmuje akcję ratowniczą, 

21.4. w przypadku konieczności podejmuje akcję ewakuacyjną. 

21.5. Ratownik informuje przełożonego oraz zarządcę kąpieliska o skażeniu i wyłączeniu 

z używalności. 

22. Decyzję o dalszych działaniach i ponownym udostępnieniu kąpieliska dla użytkowników 

podejmuje zarządca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona. 

PROCEDURA PRZY NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZEŃ ATRAKCJI WODNYCH 

23. W przypadku podejrzenia nieprawidłowej pracy urządzeń atrakcji wodnych ratownik: 

23.1. ustalonym sygnałem wzywa do opuszczenia przez uczestników obszaru pracy urządzeń atrakcji 

wodnych, 

23.2. pozostaje w łączności głosowej z osobami w wodzie, udzielając im wskazówek, bezpiecznego 

zachowania się i kierunku ewakuacji, 

23.3. w razie konieczności podejmuje akcję ratowniczą, 

23.4. wyłącza urządzenie. 

24. Ratownik informuje przełożonego oraz zarządcę kąpieliska o awarii i wyłączeniu z używalności. 

25. Decyzję o dalszych działaniach i ponownym udostępnieniu urządzenia dla użytkowników 

podejmuje zarządca obiektu. 
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PODSTAWOWY ZAKRES SZKOLEŃ I INSTRUKTAŻY ZWIĄZANYCH Z POWIERZENIEM 

OBOWIĄZKÓW RATOWNIKOM  

26. Instrukcja BHP. 

27. Regulamin kąpieliska i terenu rekreacyjnego. 

28. Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego. 

29. Zakres obowiązków. 

30. Zakres czynności. 

31. Instrukcje obsługi sprzętu i urządzeń wyposażenia medycznego. 

32. Instrukcje obsługi sprzętu ratowniczego i pomocniczego. 

33. Procedury wypadkowe i powypadkowe. 

34. Procedury ratownictwa medycznego na poziomie przedlekarskim. 

35. Procedury kontroli i okresowej dezynfekcji sprzętu medycznego. 

36. Procedury kontroli i okresowej wymiany wyposażenia medycznego. 

37. Procedury pomiaru temperatur wody i powietrza i ich dokumentowanie. 

38. Procedury pobierania i zabezpieczania próbek wody i ich dokumentowanie. 

39. Procedury wyłączania określonych stref obiektu i urządzeń z eksploatacji. 

40. Procedury zmian na stanowisku ratowniczym. 

41. Procedury korzystania z przerw i podmian na stanowiskach ratowniczych. 

F. Wykaz załączników  

● Załącznik nr 1 - mapa z podziałem stref oraz infrastrukturą, 

● Załącznik nr 2 - zgoda Burmistrza Siechnic na organizację kąpieliska (projekt), 

● Załącznik nr 3 - regulamin kąpieliska oraz wodnej strefy rekreacyjnej “Błękitna Laguna”, 

● Załącznik nr 4 - regulamin parku wodnego. 

 

 



PROJEKT 

 

Regulamin kąpieliska 

oraz  wodnej strefy rekreacyjnej 

“Błękitna Laguna”  

 

1. Obiekt rekreacyjny "Błękitna Laguna"  przy ul. Sportowej 10 w Siechnicach dzieli się na trzy strefy: 

● strefa 1 - kąpielisko, 

● strefa 2 - wodna strefa rekreacyjna  z terenem przyległym, 

● strefa 3 - wodna strefa wędkarska  z terenem przyległym. 

Podział stref, o których mowa w pkt 1 i 2, określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Kąpielisko (strefa 1)  i wodna strefa rekreacyjna  (strefa 2) zarządzana jest przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę 

Komunalną sp. z o.o, 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12. 

Przepisy wspólne dla stref zarządzanych przez SISK sp. z o.o.   

3. Osoby przebywające na terenie obiektu rekreacyjnego “Błękitna Laguna” zobowiązane są reagować na sygnały 

dźwiękowe oraz wykonywać polecenia ratowników wodnych noszących ubiór z emblematem RATOWNIK lub 

RATOWNICTWO WODNE pełniących dyżur na kąpielisku (strefa nr 1), oraz na polecenia ochrony obiektu 

noszących ubiór z emblematem OCHRONA. 

4. Zabrania się korzystania z kąpieliska oraz wodnej strefy rekreacyjnej  osobom, u których występują oznaki 

wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, 

padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, 

agresywne zachowania. 

5. Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) na terenie kąpieliska oraz wodnej strefy rekreacyjnej 

zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. Wyjątek stanowi 

wyznaczone miejsce znajdujące się w strefie gastronomicznej, w którym zezwala  się na spożywania 

niskoprocentowych napojów alkoholowych zakupionych na terenie strefy gastronomicznej.  

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych za wyjątkiem pojazdów upoważnionych przez 

zarządcę obiektu oraz pojazdów służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Pojazdy należy zostawić na 

wyznaczonych parkingach.   

7. Zabrania się w szczególności: 

● rozpalania ognisk za wyjątkiem grilla, na którego rozpalenie zezwala się w obecności osób pełnoletnich tylko i 

wyłącznie w wyznaczonej strefie wyznaczonej do grillowania, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z grilla zobowiązane są do właściwego i ciągłego nadzorowania 

grilla, a po zakończeniu użytkowania do zgaszenia i posprzątania wszelkich odpadów; 
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● zanieczyszczenia wody i plaży, 

● organizowania imprez oraz innych form działalności zarobkowej bez zgody zarządcy, 

● wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 

● niszczenia urządzeń i sprzętu, 

● palenia papierosów, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. 

● korzystania ze sprzętu motorowodnego (np. skutery wodne, łodzie z napędem motorowym); 

● zachowania uciążliwego dla innych osób korzystających z kąpieliska i stref rekreacyjnych, w szczególności 

głośnego słuchania muzyki. 

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu   kąpieliska 

niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

9. Za przedmioty pozostawione na terenie kąpieliska i wodnej strefy rekreacyjnej zarządca nie ponosi  

odpowiedzialności. 

10. Skargi i wnioski można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 (w czwartki do godziny 16:00) 

w biurze Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o. o. przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A. 

Przepisy szczególne dla Kąpieliska  

11. Kąpielisko czynne jest od 1 czerwca do 31 sierpnia od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 - 19:00. 

12. W czasie otwarcia kąpieliska “Błękitna Laguna” obowiązują następujące oznakowania: 

● flaga biała - kąpiel dozwolona, 

● flaga czerwona - zakaz kąpieli, 

● brak flagi - brak dyżuru ratowniczego. 

13. Teren kąpieliska wyznaczony jest następującymi bojami/pławami: 

● boje/pławy w kolorze czerwonym, oznaczają strefę dla nieumiejących pływać, 

● boje/pławy w kolorze żółtym oznaczają strefę dla umiejących pływać, 

● boje/pławy w kolorze białym oraz dodatkowo siatka sięgająca od powierzchni lustra wody do dna oznacza 

wydzielony brodzik dla dzieci. 

14. Na kąpielisku obowiązuje nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi przez rodziców lub opiekunów (osoby dorosłe). 

15. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na kąpielisku oraz kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych. 

16. Nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarze kąpieliska czuwają ratownicy wodni noszący ubiór z 

emblematem RATOWNIK lub RATOWNICTWO WODNE. 

17. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.). zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub ratownicy 

wodni pełniący dyżur mogą nie wpuścić na teren kąpieliska osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, 

jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka 

odurzającego. 
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18. Kto w przypadku o którym mowa w art. 6 ww. ustawy  nie stosuje się do polecenia zarządzającego obszarem 

wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wchodzi na obszar wodny lub nie opuszcza tego obszaru, podlega 

karze grzywny, na podstawie art. 34 ww. ustawy. 

19. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na wyznaczonym obszarze wodnym, zaleca                           się 

wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy oraz zawiadomienie służb ratowniczych. 

20. Na terenie kąpieliska zabrania się w szczególności: 

● skoków do wody, 

● biegania, 

● nurkowania, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez uprawnioną osobę oraz w przypadku uzyskania zgody 

dyżurującego ratownika, 

● wpychania lub wrzucania innych użytkowników kąpieliska do wody, 

● zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu, 

● nieuzasadnionego obciążania boi wyznaczających linie kąpieliskowe, 

● używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest on przeznaczony, 

● wprowadzania psów i innych zwierząt, 

● wchodzenia do wody w stroju do tego nieprzeznaczonym, 

● spożywania żywności w wodzie, 

● używania mydła oraz innych środków chemicznych na wyznaczonym obszarze wodnym kąpieliska, 

● korzystania ze sprzętu wodnego (rowery wodne, kajaki, łódki wiosłowe). 

21. Korzystanie z kąpieliska wymaga: 

● stosowania się do przepisów szczegółowego regulaminu obiektów, oznaczeń, znaków obowiązujących na 

obiekcie, obszarze wodnym i terenie przyległym, 

● stosowania się do przepisów, regulaminów lub instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń i atrakcji, 

● niezwłocznego zawiadamiania zarządcy obiektu i dyżurujących ratowników wodnych  o wypadkach i innych 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób. 

22. Korzystanie z kąpieliska może odbywać się w grupach zorganizowanych lub indywidualnie: 

● przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób przebywających w wodzie (uprawiających ćwiczenia 

ruchowe, pływający, kąpiący się) pod nadzorem i kierunkiem trenera, instruktora, nauczyciela wychowania 

fizycznego lub innej uprawnionej osoby), 

● na jednego prowadzącego zajęcia w grupie zorganizowanej nie może przypadać więcej niż 15 uczestników, 

● przed zajęciami osoba prowadząca zajęcia lub opiekun grupy zobowiązany jest zapoznać członków grupy z 

regulaminami obowiązującymi na terenie obiektu, 

● osoba prowadząca zajęcia lub opiekun grupy przed i po zajęciach zobowiązany jest przeprowadzić zbiórkę z celu 

sprawdzenia ilości osób, 

● osoba prowadząca zajęcia lub opiekun grupy po wejściu na teren kąpieliska zobowiązany jest skontaktować się 

z ratownikiem wodnym w celu ustalenia zasad kąpieli, 



PROJEKT 

● osoba prowadząca zajęcia lub opiekun grupy zobowiązany jest do obserwacji wraz  z ratownikiem wodnym grupy 

przebywającej w wodzie. 

23.  Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku. 

24. Osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzały się w wodzie. 

25. Sprzęt medyczny do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy znajduje się na stanowisku ratowników 

wodnych. 

26. W godzinach zamknięcia kąpieliska obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. 

Przepisy szczególne dla wodnej strefy rekreacyjnej  

27. Wodna strefa rekreacyjna (strefa nr 2) służy do uprawiania turystyki i rekreacji wodnej na sprzęcie pływającym (m.in. 

kajaki, rowery wodne, łódki wiosłowe). 

28. W strefie nr 2 (wodna strefa rekreacyjna wraz z terenem przyległym) obowiązuje zakaz: 

● kąpieli, 

● używania silników spalinowych i elektrycznych. 

29. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego zobowiązane są do zachowania warunków bezpieczeństwa podczas 

pływania jednostkami rekreacyjnymi m.in. założenie kapoka. 

30. Wodna strefa rekreacyjna nie jest nadzorowana przez ratowników wodnych nadzorujących kąpielisko (strefę nr 1). 

31. Na terenie wodnej strefy rekreacyjnej zezwala się na wprowadzanie psów i innych zwierząt pod warunkiem,  że nie 

zachowują się agresywnie. Psy muszą mieć założony kaganiec oraz muszą być trzymane  na smyczy. 

 

 

 

______________________________________ 
                                                                                                              Prezes Zarządu 
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Urząd Miejski w Siechnicach 
Wydział $rodowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej 

ul. Jana Pawia li 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07 
www.siechnice.gmina.pl, e-rnail: biuro@umsiechnice.pl 

WZGW.6344.1.2020.IG 
37365.2020 

Siechnice, 1 O grudnia 2020 r. 

Pan 
Sylwester Sas 
Prezes Zarządu 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka 
Komunalna Sp. z o.o. 
ul. Księżnej Anny 
z Przemyślidów 6 a 
55-011 Siechnice 

dotyczy: zgody na organizację kąpieliska - Błękitna Laguna w sezonie 2021 r. 

W odpowiedzi na pismo znak: SISK/2163/2020/AP z dnia 01.12.2020 r. (data wpływu 

02.12.2020 r.) wyrażam niniejszym zgodę na organizację i zgłoszenie przez Siechnicką 

Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu 

Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX pod nr 0000444573, 

NIP 8961332506, kąpieliska w sezonie 2021 r. na terenie rekreacyjnym „Błękitna Laguna", 

położonym w Siechnicach przy ul. Sportowej 10 na dz. nr 542/57, obr. Siechnice, gm. Siechnice, 

będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Siechnice. 

Z up BURMISTRZA 
f(, f.d1. .. o..,(,,__ 

Mariusz Roznowicz 
ZASTĘPCA BURMl~TRZA 

trzymują: 
1. Adresat 
2.WZGW-a/a 

,1tThnicka Inwestycyjna Spółka 
Krnnunalna Sp. z o.o. 

Sprawę prowadzi: 
Izabela Grabarczyk 
tel. + 48 71 786 08 52 
e-mail igrabarczyk@umsiechnice.pl 

·: l 12. 1uZU 

< Jl'"' IW 
Wplyn9lo I. dz. . • . I ---- 

\ 

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawia li 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07 
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl 

REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691 



REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO 

1. Korzystający z parku wodnego jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu. 

2. Z parku wodnego może jednocześnie korzystać maksymalnie 10 osób. 

3. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą korzystać z parku wodnego tylko pod opieką osoby dorosłej. 

4. Z parku wodnego nie mogą korzystać dzieci poniżej 6 roku życia. 

5. OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO: 
a) przez osoby nieumiejące pływać; 

b) przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 

c) poza godzinami otwarcia kąpieliska; 

d) w warunkach słabej widoczności, po zmroku i innych niekorzystnych warunkach pogodowych 

takich jak silny wiatr, falowanie i podczas wyładowań atmosferycznych. 

6. PODCZAS KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO, OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ: 
a) wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie; 

b) skakania, w szczególności na głowę; 

c) pływania, stania lub wspinania się znajdując się pod innym użytkownikiem; 

d) obciążania parku wodnego w jednym miejscu ciężarem większym niż 136 kg (np. 

wspinanie się z drugą osobą na plecach); 

e) wykonywania salt; 

f) wpływania pod elementy parku wodnego; 

g) używania ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych, wszelkiego rodzaju bransoletek, 

zegarków itp., przedmiotów pierścionków; 

h) wchodzenia w obuwiu w tym sandałach i klapkach; 

i) wnoszenia, spożywania słodyczy i innej żywności oraz wszelkich napojów. 

7. Korzystający z parku wodnego ma obowiązek: 

a) stosowania się do wszelkich poleceń dyżurnego ratownika wodnego; 

b) sprawdzić czy obszar w którym wchodzi do wody nie jest zajęte przez inną osobę lub 

przedmiot. 

8. Korzystanie z kamizelek ochronnych jest OBOWIĄZKOWE. Ratownik ma prawo odmówić wstępu 

do parku wodnego osobom odmawiającym założenia kamizelek ochronnych. 

9. Należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku oraz do kulturalnego 

zachowywania się. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin kąpieliska 

"Błękitna Laguna". 
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