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Cześć I Informacja dla Wykonawców
I.

Zamawiający

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawia
li 12; 55-011 Siechnice; KRS 0000444573; Rejestr Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, NIP 8961532506; REGON 022033761.
Adres do korespondencji: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul. Księżnej Anny z
Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice.
biuro czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00
tel. 71 889 00 23.
li.
1.

Opis Przedmiotu zamówienia i wymagania wobec Wykonawcy
Zamówienie dotyczy usługi ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna", prowadzenie
wypożyczalni sprzętu wodnego.

Zamówienie składa się z dwóch części.
Wykonawca może przystąpić do jednej, dwóch części:
Część A usługi ratownictwa wodnego,
Cześć B prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania wobec Wykonawców zawiera część li
Opis przedmiotu zamówienia i wymagania wobec Wykonawców z podziałem na część A,B.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego. Nie
wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5.

Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego
referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w
wykonaniu zamówienia.

6.

Doświadczenie Wykonawców nie podlega sumowaniu w celu spełnienia warunku.

7.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zapisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Ili.

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w terminie od dnia 5 czerwca do 31 sierpnia 2020
r., w okresie funkcjonowania kąpieliska „Błękitna Laguna", nie dłużej niż 10 godzin dziennie (aktualnie
od godz. 10.00 do godz. 19.00).
IV.

Opis sposobu przygotowania oferty

1.

Oferta powinna zawierać:
Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru - Załącznik nr 1 dla każdej części.

2.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku złożenia oferty w języku innym niż
polski, należy złożyć dodatkowy dokument z tłumaczeniem na język polski.
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3.

Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób niebudzący
wątpliwości powinno wynikać, iż oferowana usługa spełnia wszystkie wymagania zawarte w
SIWZ.

4.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione ujawnione w publicznych rejestrach a w
przypadku gdy wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnik jest
zobowiązany dołączyć pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw.

5.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy chyba, że wszyscy Wykonawcy podpiszą ofertę.

6.

Ze względu na COVID 19 Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty przez wysłanie
załącznika do wiadomości email formie skanu oferty podpisanej przez uprawnione osoby.

7.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem
terminu składania ofert.

8.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do składania
ofert.

9.

Warunkiem oceny oferty Wykonawcy jest złożenie oferty i dokumentów przygotowanych zgodnie
z wytycznymi Zamawiającego, chyba że Zamawiający zastrzegł, iż dokumenty te mają zostać
dostarczone później.

1 O.

Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów lub złożone dokumenty
zawierały błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie lub do złożenia wyjaśnień
dotyczących oferty a w szczególności rażąco niskiej ceny i należytego spełnienia świadczenia.

11.

Oferta złożona nieprawidłowo lub przez Wykonawcę niespełniającego warunków zostanie
odrzucona.

V.

Dokumenty składane do oferty na wezwanie Zamawiającego

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów do złożenia w terminie 3
dni roboczych dokumentów na okoliczność spełnienia przez Wykonawcę wymagań:
1.

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji właściwego ministra wyrażająca
zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego lub 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; dotyczy części A

2.

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3 SIWZ) 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)
dotyczy części A

3.

wykaz głównych usług (załącznik nr 2 SIWZ) 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. dotyczy
części A
Dowodami są: a) poświadczenie, b) oświadczenie - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, c) rekomendacje;
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4.

VI.

kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt
jej opłacenia, Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do polisy dowodu opłacenia polisy.

Miejsce, sposób oraz termin składania ofert

1.

Ofertę należy złożyć w terminie do 29 maja 2020 r. do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a
nie data jej wysłania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sisk
siechnice.pl wpisując w temacie wiadomości: "Oferta SISK.Z.24.2020" lub na piśmie na adres:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul. Anny Księżnej z Przemyślidów 6A,
55-011 Siechnice z adnotacją na kopercie: "Oferta SISK.Z.24.2020"

3.

Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi u Zamawiającego w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 14:15.

VII.

Ocena ofert

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej
kryteriami: cena 100%

2.

Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego.

VIII.

oferty Zamawiający będzie się

kierował następującymi

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz
zawiadomi Wykonawców.

2.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

IX.

Komunikacja z Wykonawcami

1.

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje pisemnie lub drogą elektroniczną.

2.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, wysłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w ofercie uznaje się za
skutecznie przesłane i doręczone pocztą elektroniczną, gdy Zamawiający nie otrzymał
komunikatu o niedostarczeniu wiadomości.

3.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia związane z treścią SIWZ kierując
swoje zapytanie na piśmie na adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul.
Anny Księżnej z
Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice z dopiskiem: ,,Postępowanie
SISK.Z.24.2020" lub pocztą elektroniczną na adres: krzysztof.maj@sisk-siechnice.pl, Krzysztof
Maj, tel. 609 996 766.

4.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.

Odpowiedzi Zamawiającego zostaną udzielone do dwóch dni roboczych przed upływem terminu
na złożenie ofert na stronie internetowej dotyczącej zamówienia.

6.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie ww. terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
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7.
X.

W przypadku oświadczeń lub dokumentów uzupełnianych Zamawiający wymaga złożenia ich w
sposób wskazany w SIWZ.
Inne postanowienia

1.

Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

3.
•
•
•

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
zmiany terminów prowadzonego postępowania,
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

4.

Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku takiej zmiany, informacja o tym zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

XI.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1.

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", informuję, że:

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna
sp. z o. o. z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Jana Pawła li 12, KRS 0000444573, NIP
8961532506 (Administrator Danych)

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr SISK Z.24.2020.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp" lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;

7.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.

Posiada Pani/Pan:

•
•
•

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

•
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9.

Nie przysługuje Pani/Panu:

•
•
•

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XII.

Załączniki

1.
2.
3.

Załącznik nr 1 - formularz oferty,
Załącznik nr 2 - wykaz usług,
Załącznik nr 3 - wykaz osób.
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