
                                               Trzebnica, 11.04.2019 r. 

Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o.: Świadczenie kompleksowych usług 

ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o., krajowy 

numer identyfikacyjny 21548977000000, ul. ul. Leśna  5 , 55-100  Trzebnica, woj. 

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 312 14 38,  



Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzebnicazdroj.eu  

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

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

Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego  

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

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest 

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

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez 

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.bip.trzebnicazdroj.eu  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.bip.trzebnicazdroj.eu  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

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

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Gminny Park Wodny TRZEBNICA- ZDRÓJ Sp. z o.o. ul.Leśna 5, 55-100 Trzebnica  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

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

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

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

ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA- ZDRÓJ Sp.z o.o.  

Numer referencyjny: GPW.01.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

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

Nie  

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

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług ratownictwa 

wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o. 

znajdującego się w Trzebnicy przy ul. Leśnej 5, obejmujących w szczególności: obsługę 

ratowniczą pływalni krytej, w skład której wchodzą :a)basen sportowy o wymiarach 12,5 x 25 

m, o powierzchni lustra wody 312,5 m 2, o głębokości 1,20-1,80 m, posiadający 6 torów 

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

lustra wody 208,2 m2, c)brodzik wewnętrzny o powierzchni lustra wody 34 m2 głębokości 

0,25 m, d)wanna o powierzchni lustra wody 3,9 m2 i głębokości 1,0 m zlokalizowana na 

terenie hali, e)wanna o powierzchni lustra wody 2,3 m2 i głębokości 1,0 m zlokalizowana na 

terenie saunarium, f)basen schładzający o powierzchni lustra wody 3,0 m2 i głębokości do 1,2 

m, g)zjeżdżalnia – rura o długości 80 m. Obsługę ratowniczą pływalni odkrytej, w skład której 

wchodzą: a)basen zewnętrzny o powierzchni lustra wody 716 m2 i głębokości od 1,0 m do 1,80 

m,b)brodzik zewnętrzny o powierzchni lustra wody 67 m2i głębokości od 0,15 m do 0,35 

m,c)zjeżdżalnia rodzinna o długości 17 m, d)zjeżdżalnia – rura o długości 73 m.Aktualnie 

obowiązujące godziny otwarcia Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o. 

:BASEN WEWNĘTRZNY (PŁYWALNIA KRYTA):7.00 – 22.00 poniedziałek-piątek 8.00 – 



22.00 sobota-niedziela. BASEN ZEWNĘTRZNY (PŁYWALNIA ODKRYTA):9:00 – 19:00 

poniedziałek – niedziela (01.06.2019 r. – 08.09.2019 r.).Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonywania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) Gminnego Parku Wodnego 

TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o. Zamawiający wymaga, aby liczba ratowników pełniących 

dyżur w wyznaczonych strefach Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o. 

wynosiła: dla zabezpieczenia ratownictwa wodnego na terenie pływalni krytej-trzech 

ratowników od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00. Dla zabezpieczenia 

ratownictwa wodnego na terenie pływalni odkrytej: trzech ratowników od poniedziałku do 

niedzieli w godzinach 9:00 – 19:00. Świadczenie usług ratownictwa wodnego będzie się 

odbywać w następujących terminach: na terenie pływalni krytej i saunarium: w okresie od 1 

maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. oraz na terenie pływalni odkrytej: w okresie od dnia 1 

czerwca 2019 r. do dnia 8 września 2019 r. Planowana ilość dni, w których czynna będzie 

pływalnia odkryta może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. Szacunkowa ilość godzin ratowniczych (+/- 20%) w okresie realizacji 

zamówienia (12 miesięcy) wynosi: .Do wyliczeń przyjęto następujące założenia:1.Planowana 

przerwa technologiczna w pracy pływalni (26.08-08.09.2019 r.),2.Dni świąteczne, w których 

pływania będzie nieczynna: 01.11.2019 r., 24-25.12.2019 r.,11.04.-12.04.2020r.3.Dni 

świąteczne, w których pływalnia będzie czynna w połowie wymiaru 

godzin:26.12.2019r.,31.12.2019r.r.,13.04.2020r.Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający 

rozumie świadczenie usługi ratowniczej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny. W oparciu 

o szacunkową ilość godzin ratowniczych powinna zostać obliczona cena ofertowa. Cena 

ofertowa służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następować będą według faktycznej ilości godzin 

ratowniczych na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w formularzu cenowym. 

Szacunkowa ilość godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do ich 

wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą żadnych roszczeń ze 

strony Wykonawcy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 75250000-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

75252000-7 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

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

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

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

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

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

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  



lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30  

 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2020-04-30 

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

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

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

wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2018, poz. 1482), czyli 

uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa 

wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje, w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego na 

terenie pływalni odkrytej, posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową, o łącznej 

powierzchni lustra wody we wszystkich nieckach minimum 700m2, o wartości min. 35.000,00 

zł netto każda, oraz dwie usługi ratownictwa wodnego na pływalni krytej posiadającej co 

najmniej jedną nieckę basenową o powierzchni lustra wody minimum 300m2, o wartości min. 

200.000,00 zł netto każda.  

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

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

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

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
a.decyzja (zgoda) na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydana przez Ministra Właściwego 

do Spraw Wewnętrznych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.),b. 

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

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

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

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg 

Załącznika nr 8 do SIWZ;c.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 7 do SIWZ  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

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

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

10 000 zł ( dziesięć tysięcy złotych)  

 

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



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

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

ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

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

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

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

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

Nie  

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

postępowaniu  

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

innowacyjne) 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena ofertowa 60,00 

liczba godzin pełnienia przez koordynatora codziennego dyżuru 30,00 

długość terminu płatności faktury 10,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

IV.4) Licytacja elektroniczna 



IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

a)zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP na inny, pod warunkiem 

udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu 

określone w niniejszej SIWZ,b)zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź 

zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w 

wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 

r.,, poz. 2174 z póżn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem 

przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do 

uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 

zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. 

podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające 

podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 

zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, 

oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie 

później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.c)zmiany wartości umowy w 

przypadku wejścia w życie po dniu zawarcia umowy, nowego aktu wykonawczego do ustawy z 

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

Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 z póżn. zm.), zastępującego obecnie obowiązujące Rozporządzenie 

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 póżn. zm.), jeżeli wejście w życie tego aktu 

spowoduje konieczność zmiany liczby ratowników pełniących dyżur na terenie obiektu 

Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA- ZDRÓJ Sp. z. o.o. d)w przypadku zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma 

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w 

życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany 

wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie 

wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego;e)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 

Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek 

Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania 



zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie 

może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed 

otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.f)w przypadkach 

określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP.g)zmiany w zakresie realizacji umowy przy 

udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie 

prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył 

obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi 

może:• powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;• 

wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;• wskazać innych 

Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w 

sprawie zamówienia publicznego;• zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub 

rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w 

przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od 

Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego 

zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).Zmniejszenie 

szacunkowej liczby godzin ratowniczych bądź liczby ratowników wodnych wymaganych przez 

Zamawiającego nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga 

zgodnej woli stron i zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

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

Data: 2019-04-19, godzina: 10:00,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

 

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



w postępowaniu  

> polski 

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

ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

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

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


