SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem”
- jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych - dalej zwanej „Pzp”

Nazwa nadana zamówieniu:

„ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO
W KOMPLEKSIE BASENÓW W OBIEKCIE „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.”

Oznaczenie sprawy:

CRZPU/2/2022

str. 1

I.

Nazwa

oraz

adres

zamawiającego,

numer

telefonu,

adres

poczty

elektronicznej.
SOLPARK KLESZCZÓW“ Sp. z o.o.
Ul. Sportowa 8
97-410 Kleszczów

NIP: 769-218-02-39
REGON: 100686253
tel. 44/731-65-00
e-mail: zamowieniapubliczne@kompleks-solpark.pl
Zamawiający posiada Skrytka_ESP o nazwie:
/SOLPARK/SkrytkaESP.

II.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
http://www.solpark.bip.kleszczow.pl

III.

Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje
wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275
pkt 2 Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia.
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Opis przedmiotu zamówienia.

IV.

1.

Charakterystyka

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej
pływalni „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o. w Kleszczowie.
W szczególności zamówienie dotyczy pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach
otwarcia pływalni i stałej obserwacji poniżej wskazanych obiektów:

2.

a.

Basen sportowy 16x25 m o głębokości 1,40-1,80m, 6 torów pływackich
z jednotorowym wypłyceniem;

b.

Basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi w tym: kaskada wąska i szeroka,
gejzer powietrzny, bicze i łóżka wodne;

c.

Basen zewnętrzny w tym: zatoka do wytwarzania sztucznej fali, gejzer
powietrzny, dysza szeroka o powierzchni całkowitej lustra wody 112,3m kw.
i głębokości 1,20m;

d.

Basen zewnętrzny dla dzieci – brodzik o powierzchni lustra 18,8m kw.
i głębokości 0,2-0,4m;

e.

Brodzik wewnętrzny okrągły dla dzieci o powierzchni 33m2 i głębokości
0,2-0,4m;

f.

Zjeżdżalnia rurowa o długości 118 m z wanną o powierzchni 5,8m2
i głębokości 0,37m;

Świadczenie usług ratownictwa wodnego będzie się odbywać:
a.

na terenie basenów wewnętrznych i wanien jacuzzi;

b.

na terenie basenu zewnętrznego w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31

sierpnia 2022 r.
Szczegółowy harmonogram pracy ratowników określa załącznik nr 8 do SWZ,
który stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. m.in. zakres i obowiązki ratowników,
którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawiera załącznik nr 2 do SWZ
oraz wzór umowy stanowiący integralną część SWZ – załącznik nr 6 do SWZ.
3.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
75252000 -7 –– Służby ratownicze;

4.

Obsługa ratownicza realizowana będzie przez 7 dni w tygodniu, tj. pon. – pt.
w godz. 12:00 - 22:00, sob. – niedz. w godz. 10:00 – 22:

5.

Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego musi być wykonywana zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ, postanowieniami umowy oraz przepisami
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r., o bezpieczeństwie osób przebywających na
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obszarach wodnych (Dz. U Nr 2022, poz. 147) i Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących

liczby

ratowników

wodnych

zapewniających

wyznaczonego obszaru wodnego, Dz.U.12.108. i

stałą

kontrolę

Dz. U. 2018 poz.118,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby
ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru
wodnego,

oraz

innych

aktów

prawnych

powszechnie

obowiązujących,

uzupełniających podaną regulację prawną, a także zgodnie z zakresem obowiązków
i odpowiedzialności ratowników, które zostały wyszczególnione we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Ponadto wybrany Wykonawca zobowiązany
będzie do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących w „Solpark
Kleszczów” Sp. z o.o. – Załącznik nr 9 do SWZ.
6.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej
siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.

2.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania produkty
równoważne.

V.

Termin wykonania zamówienia.
Od 01.07.2022r do 28.02.2023r – 8 miesięcy
Z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie usługi nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy.

VI.

Podstawy wykluczenia obligatowyjne:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę zgodnie z:
1) art. 108 ustawy Pzp.
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2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz.
835)
VII.

Podstawy wykluczenia fakultatywne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4
Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę:
w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury;

VIII.

Żądanie od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp,
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia z postępowania.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
odpowiednio 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.
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4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji,
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.

IX.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
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2.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa
uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca
wykaże, że:
Jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego
w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r poz. 147) tj.
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. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
wymaga, aby czynności, do wykonywania których niezbędne jest
posiadanie uprawnień, wykonywał ten Wykonawca, który posiada
uprawnienia.

3.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

4.

•

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje
od 2 do 5 usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom - stanowiącym
przedmiot niniejszego postępowania, o łącznej wartości zrealizowanych umów
nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł netto.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami,
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o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
4.1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował
do realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia
ratownika wodnego zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. z 2022 r poz. 147),

X.

Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest podmiotem uprawnionym do
wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2) 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. Obowiązek złożenia dowodów dotyczy wszystkich usług wskazanych w
wykazie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Dowodami, o
których mowa powyżej są referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane.
3) Wykaz

osób,

które

uczestniczyć

będą

w

realizacji

zamówienia,

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji

zawodowych

i

doświadczenia

niezbędnych

do

wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób
stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby osoby wykazane
przez wykonawcę w wykazie osób brały udział w realizacji zamówienia we
wskazanym zakresie. Zmiana tych osób przed podpisaniem umowy oraz w
trakcie realizacji zamówienia jest dopuszczalna tylko za zgodą Zamawiającego,
nowe osoby muszą posiadać co najmniej takie same kwalifikacje jak osoby
wymienione w wykazie.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób ujętych
w wykazie, tj.:
•

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych:

•

Ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika;

•

Dokument

potwierdzający

posiadanie

kwalifikacji

przydatnych

w ratownictwie wodnym
•

Potwierdzenie

zatrudnienia

lub

przynależności

do

podmiotu

uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest, przedłożyć
Zamawiającemu kopię wymaganych prawem uprawnień w stosunku do każdej
z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia.
Nieprzedłożenie powyższych dokumentów przed zawarciem umowy skutkować będzie
odstąpieniem Zamawiającego od podpisania umowy z winy Wykonawcy.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, chyba, że zamawiający jest w posiadaniu
lub ma do nich dostęp.

XI.

Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu.
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1.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:

XII.

1)

oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
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 i 1086), 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; wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

2)

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy
z Wykonawców oddzielnie.

Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych.
1.

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 dokumencie dane umożliwiające
dostęp do tych środków;

2.

XIII.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te
środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
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Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
XIV. Forma
1.

i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia,
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz.
2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej,
w zakresie i w sposób określony w przepisach 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 (Dz.U. poz. 2452) - dalej
jako „rozporządzenie”.

2.

Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe
środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego
zasoby”,
przedmiotowe
środki
dowodowe,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

3.

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1
rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2
ust. 2 rozporządzenia).

4.

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
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2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku
(§ 4 ust. 1 rozporządzenia).
5.

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się
wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli
zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3
Pzp (§ 5 rozporządzenia).

6.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne
niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje
się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

7.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2
rozporządzenia).

8.

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6
ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:
1)

podmiotowych
środków
dowodowych
oraz
dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
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potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą;
2)

przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3)

innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust.
2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.

9.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać
również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

10.

Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust.
5 rozporządzenia).

11.

Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

12.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione
przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

13.

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2,
dokonuje w przypadku:
1)

podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
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udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2)

przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego
zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia;

3)

pełnomocnictwa - mocodawca.

14.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać
również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

15.

W
przypadku
przekazywania
w
postępowaniu
dokumentu
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych
w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporządzenia).

16.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako
dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji
treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia).

17.

Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia,
zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także
własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego
zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią
dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).

18.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia).

19.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu
musza spełniać łącznie następujące wymagania:
1)

muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne
odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu
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środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku
danych;

XV.

2)

muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej,
w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3)

muszą umożliwiać prezentację treści
w szczególności za pomocą wydruku;

4)

muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do
treści i kontekstu zapisanych informacji.

w

postaci

papierowej,

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 do
SWZ.
1.1.

Zamawiający

przewiduje

możliwości

dokonania

zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokona wyboru wykonawcy.
- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ustawy
Pzp
1.2.

Zamawiający przewiduje możliwości odstąpienia od umowy:

1.2.1.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 456 ustawy Pzp.
1.2.2.Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nieuzyskania przez
Zamawiającego

zgody

uprawniających

do

odpowiednich
wykonywania

organów
przez

administracyjnych

Zamawiającego

usług

gastronomicznych bądź cofnięcia zgody lub wstrzymania takiej zgody oraz gdy
świadczenie usług gastronomicznych w Solpark-u byłoby deficytowe i
zagroziłoby to wypłacalności spółki, Zamawiającemu przysługuje prawo do
jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
tych zdarzeń. W przypadku odstąpienia od Umowy z tego powodu przez
Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego
roszczenia odszkodowawcze, na co Wykonawca wyraża zgodę i zrzeka się tym
samym ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
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1.3. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia wykonywania usług
ratownictwa wodnego w przypadku konieczności zamknięcia obiektów
Zamawiającego

lub

ich

części

spowodowanych

nieprzewidzianymi

zdarzeniami losowymi, epidemiologicznymi itc.
W czasie przerwy w funkcjonowaniu części obiektu, w tym w wyniku
konieczności wykonania prac remontowych, zdarzeń losowych (epidemii),
Zmawiającemu przysługuje możliwość zmniejszenia ilości osób wykonujących
usługi

ratownictwa

wodnego,

co

skutkować

będzie

odpowiednim

zmniejszeniem wynagrodzenia za wykonanie usługi. O konieczności
ograniczenia wykonywania usług Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

XVI.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem email:
zamowieniapubliczne@kompleks-solpark.pl

Zamawiający zaleca, aby we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem posługiwać się znakiem sprawy, tj. CRZPU/2/2022.
2. Informacje ogólne:
W niniejszym postępowaniu złożenie oferty odbywa się przy użyciu:
miniPortalu
ePUAPu

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

3. Na gruncie niniejszego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – przy użyciu
wskazanych wyżej środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja prowadzona
w innym trybie (np. za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, faksu) nie
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będzie respektowana i nie będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym
postępowaniu.
W związku z określonym sposobem komunikacji zaznacza się, iż przekazywane
w niniejszym postępowaniu dokumenty, oświadczenia, informacje, zawiadomienia
czy wnioski winny posiadać postać elektroniczną – dokumentów elektronicznych
(zgodnie z formą wskazaną w zakresie każdego z nich w SWZ) – przekazywanie
ich w innej postaci (np. papierowej) nie będzie respektowane i nie będzie
wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu.
Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez
Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz
Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na stronie:
www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
W związku z istniejącymi ograniczeniami technicznymi systemu ePAUP
Zamawiający rekomenduje korzystanie z tego systemu za pośrednictwem urządzeń
działających na systemach operacyjnych z rodziny MICROSOFT WINDOWS.
W przypadku korzystania z innych systemów operacyjnych mogą wystąpić
problemy z dostępem do systemu ePAUP, za które Zamawiający nie odpowiada.
Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia i przesłania oferty
winno być legalne.
3. Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie
w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SWZ,
tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty i dokumentów przekazywanych
wraz z nią, natomiast w pozostałym zakresie tzn. przekazania w postępowaniu
pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i informacji –
Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail:
zamowieniapubliczne@kompleks-solpark.pl.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu 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.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Regulaminy te
(w wersji aktualnej w okresie prowadzenia niniejszego postępowania) stanowią
integralną część niniejszej SWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz
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wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi
wytycznymi technicznymi zawartymi w przywołanych Regulaminach.
Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków
korzystania z mini portalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów.
Wykonawca winien posiadać wiedzę na temat aktualnych wymagań korzystania
z wymienionych systemów. Brak tej wiedzy, czy niepoprawne korzystanie przez
Wykonawcę z wymienionych systemów będzie obciążać Wykonawcę i nie będzie
powodować negatywnych skutków z punktu widzenia ważności i prawidłowości
postępowania.
6. Maksymalny rozmiar
plików
przesyłanych
za
pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do komunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB
7. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się:
- datę ich przekazania na ePUAP - potwierdzeniem przekazania jest urzędowe
potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP;
- moment ich pojawienia się w systemie teleinformatycznym (serwerze) odbiorcy
prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia ich przez
serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (w przypadku
korzystania z poczty elektronicznej)
8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej (lub przy użyciu
innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
10. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie dokumenty i oświadczenia Zamawiającego
kierowane do Wykonawców będą przekazywane w postępowaniu zasadniczo
w formie dokumentowej (e-mail). W szczególności wskazuje się, iż wszelkie
wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania, informacje, itp. pochodzące od
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Zamawiającego będą w toku postępowania przekazywane Wykonawcom drogą
elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej) w postaci scanów
(elektronicznych kopii dokumentów w oryginale posiadających papierową) lub
elektronicznych kopii dokumentów (np. w formacie WORD lub PDF)
zawierających informację o właściwym podpisaniu ich oryginałów. Zamawiający
nie przewiduje przekazywania sporządzanych dokumentów i oświadczeń w postaci
elektronicznej w formie oryginałów podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego.

XVII.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie składania
INNYCH NIŻ OFERTY (i załączane do nich dokumenty)
DOKUMENTÓW, OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ
I INFORMACJI

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w zakresie składania (przekazywania) wszelkich dokumentów,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji innych, (czyli m.in. wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ, dokumentów wadialnych, wszystkich wezwań
Zamawiającego na etapie badania ofert, wszelkich uzupełnień, wyjaśnień,
dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę na wezwania
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowaniu) odbywa się drogą
elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej - adres e-mail:
zamowieniapubliczne@kompleks-solpark.pl.

Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje można
przekazywać również za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Jednakże z uwagi na dużą ilość różnorodnych informacji przekazywanych na
skrzynkę podawczą jednostki w ePUAP i możliwość w związku z tym pominięcia
(niezauważenia) danych informacji dotyczących tego postępowania Zamawiający
nie rekomenduje tego kanału komunikacji w tym zakresie zalecając posiłkowanie
się pocztą elektroniczną – za pomocą wskazanego wyżej dedykowanego dla
niniejszego postępowania adresu poczty e-mail.

XVIII.

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym
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w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art.
66 i art. 69 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje innych sposobów komunikowania
z wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XIX.

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
1.

XX.

się

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a)

Bożena Szczepanik, e-mail: bozena.szczepanik@kompleks-solpark.pl;

b)

Sylwia Cebula, e-mail: sylwia.cebula@kompleks-solpark.pl

c)

Artur Kokosiński, e-mail: artur.kokosiński@kompleks-solpark.pl

d)

Grzegorz.Garbaciak, e-mail: grzegorz.garbaciak@kompleks-solpark.pl

2.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.

3.

Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.

Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie
są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ,
a także ofert.

Podział zamówienia na części

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym
zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7
pkt 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziału – art. 91 ust. 2 ustawy Pzp:
Zamówienie jest jednorodne i podział utrudniałby realizację zamówienia,

XXI.

Formularz postępowania – miniPortal

1. Identyfikator dla niniejszego postępowania:
Powyższa informacja dostępna jest w systemie miniPortal.
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Zamawiający rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyfikatora postępowania
bezpośrednio ze strony na miniPortalu (dane dostępne w ramach formularza
postępowania)

XXII.

Komunikacja się z wykonawcami.

Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są
istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także
ofert.

XXIII.

Wyjaśnienie treści SWZ – art. 284 Pzp
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert
albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust.
2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających
negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do
należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert
podlegających negocjacjom.
4) W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął
w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku
udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
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6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez
ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3,
przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ.
Termin związania ofertą.

XXIV.

1.

Wykonawca pozostaje związany z ofertą do dnia 03.06.2022roku.

2. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą
w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed
upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia,
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.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
5. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie
terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz
z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XXV. Opis sposobu przygotowywania oferty.
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

1) Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:
1.1 Formularz ofertowy
1.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
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Pzp - załącznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią

wstępne

potwierdzenie,

że

Wykonawca

nie

podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wymagana forma:
Składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (art.63.ust.2 Pzp). Złożenie oferty wymaga od wykonawcy
zarejestrowania się i zalogowania na Platformie Miniportalu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców.

2) Do oferty należy dołączyć (jeżeli takie występują):
a) pełnomocnictwa – w przypadku, gdy umocowanie osoby składającej
ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia
oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie
zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu dla tych wykonawców.

Wymagana forma:
Pełnomocnictwo dołączone do oferty powinno być złożone w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym podpisane przez osobę(y) uprawnioną
do udzielenia pełnomocnictwa – oryginału.
W przypadku gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie
elektronicznej oryginalnej, a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo
tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby
uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć elektroniczną kopię
pełnomocnictwa,

ale

notarialnie

poświadczoną

elektronicznie

–
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stosownie do art. 97 § 2 Prawa o notariacie elektroniczne poświadczenie
zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Złożenie

kopii

pełnomocnictwa

notarialnego

poświadczonego

samodzielnie przez pełnomocnika nie jest wystarczające i skutkuje
wezwaniem do uzupełnienia.
b) Oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust. 4 - dotyczące
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja) – wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej

sytuacji

wykonawcy

są

zobowiązani

dołączyć

do

oferty

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy (art. 117 ust 4),
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego – zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza

stosunek

łączący

wykonawcę

z

podmiotami

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa

w szczególności: zakres zasobów podmiotu

udostępniającego, sposób

i okres udostępnienia zasobów.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu

oraz

odpowiednio

spełnianie

warunków

udziału

w

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
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Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
c) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte
w przekazywanych Zamawiającemu oświadczeniach i dokumentach (w tym
w ofercie, dokumentach i oświadczeniach załączanych do oferty, innych
dokumentach i oświadczeniach), które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
oznaczonym jako „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”,
skompresowanym następczo wraz z plikami stanowiącymi pozostałą (w tym
jawną) część przekazywanych dokumentów i oświadczeń do jednego pliku
archiwum (np. ZIP).
W przypadku korzystania z prawnej możliwości zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa Wykonawca winien równocześnie przekazać stosowne
uzasadnienie (wraz z wszelkimi informacjami / wyjaśnieniami /
dokumentami / innymi materiałami) potwierdzające, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – przedmiotowe
uzasadnienie winno zostać złożone w osobnym pliku oznaczonym jako
„Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa”, skompresowanym następczo
wraz z plikami stanowiącymi pozostałą (w tym jawną) część
przekazywanych dokumentów i oświadczeń do jednego pliku archiwum
(np. ZIP).
Powyższe dotyczy przekazywania informacji zastrzeżonych jako tajemnica
przedsiębiorstwa w toku całego postępowania (również na etapie
dokonywania przez Zamawiającego badania złożonych ofert).
W przypadku braku zastosowania się Wykonawcy do powyższej instrukcji
(w szczególności niewyodrębnienie informacji zastrzeżonych jako
tajemnica przedsiębiorstwa do osobnego pliku lub nieoznaczenie takiego
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pliku

jako

„Informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa”)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego
braku, np. przypadkowe ujawnienie tych informacji podczas
udostępnianego wglądu do złożonych ofert w trybie art. 96 ustawy PZP.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

3) Wymogi formalne oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej (odnośnie ostatecznej postaci oferty) w jednym z formatów
danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (np. .pdf, .doc, .docx – formaty szczególnie
rekomendowane
elektronicznym:

przez

Zamawiającego)

kwalifikowanym,

i

osobistym

podpisana
lub

podpisem

zaufanym

osoby

uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
Oferta w postaci podpisanego dokumentu elektronicznego winna zostać
przekazana

Zamawiającemu

przy

użyciu

środków

komunikacji

elektronicznej (drogą elektroniczną) – za pośrednictwem systemu
miniPortal i ePUAP. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania,
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

Oferta:
- niemająca postaci elektronicznej (np. oferta w postaci papierowej);
- niepodpisana podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, osobistym,
zaufanym (co jest rozumiane zarówno jako brak podpisania
dokumentu elektronicznego;
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- nieprzekazanie wraz z dokumentem elektronicznym zawierającym
ofertę pliku zawierającego kwalifikowany podpis elektroniczny
(w przypadku zastosowania tzw. podpisu zewnętrznego);
-

podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym

innym niż kwalifikowany, osobisty czy zaufany podpis elektroniczny,
np. podpisem zwykłym;
- przekazana Zamawiającemu w innym trybie niż drogą elektroniczną
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony
w SWZ, tzn. za pomocą systemu miniPortal i ePUAP (np. w postaci
papierowej złożonej do Zamawiającego albo w postaci elektronicznej
jako plik zamieszczony na płycie CD lub pendrive),
- stanowiąca plik / dokument elektroniczny uszkodzony lub niemogący
się otworzyć z uwagi na błędy techniczne,
będzie uważana za ofertę nieważną z punktu widzenia przepisów
ustawy PZP.
4) „Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego integralną część
załącznikami, oraz „Oświadczenia” winny być sporządzone przez
Wykonawcę ściśle według postanowień SWZ i winny być podpisane przez
upoważnioną(ne) osobę(by).

5) Pliki zawierające ofertę oraz załączane do niej dokumenty winny zostać
skompresowane do jednego pliku archiwum (np. ZIP) przekazywanego
Zamawiającemu za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP wraz
z właściwym podpisem. Opatrzenie właściwym podpisem oferty
następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.
Zamawiający zaleca, aby oferta i ewentualnie (jeżeli występują)
zobowiązanie innego podmiotu, pełnomocnictwa i dokumenty wadialne
zostały

podpisane

osobnymi

podpisami

elektronicznymi

(osób

uprawnionych do podpisania poszczególnych oświadczeń), a dopiero
później skompresowane do pliku archiwum zgodnie z powyższym.
Niniejsze zalecenie dotyczy również wszystkich oświadczeń i dokumentów
przekazywanych w oryginale. Natomiast przekazywane kopie dokumentów
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(np. scany) celem ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą zostać
najpierw skompresowane do jednego pliku archiwum, który następnie
zostanie opatrzony łącznie podpisem elektronicznym osoby, która jest
uprawniona do dokonania poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich kopii dokumentów zawartych w pliku archiwum.

6) Podpis elektroniczny
Oferta powinna być podpisana podpisem elektronicznym: kwalifikowanym,
osobistym lub zaufanym, osoby uprawnionej do złożenia takiego
oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
Rodzaje podpisów:
a)
Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny
wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Zamawiający zaleca stosowanie
kwalifikowanych podpisów elektronicznych zawierających aktualne,
funkcjonujące algorytmy skrótów (np. z rodziny SHA-2, czy nowsze).
Zamawiający rekomenduje stosowanie podpisów wewnętrznych, jeżeli
jest to możliwe np. formatu PAdES dedykowanego dokumentom
sporządzanych w formacie pdf). W przypadku stosowania podpisów
zewnętrznych (np. format XAdES) należy pamiętać o przekazaniu
równocześnie zarówno dokumentów, które opatruje się podpisem (tzw.
danych podpisywanych), jak i pliku podpisu (tj. danych podpisujących)
– nieprzekazanie jednego z tych komponentów będzie uznane za
nieprzekazanie prawidłowo dokumentów.
b)
Podpis zaufany – należy rozumieć podpis elektroniczny, którego
autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci
elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Podpis
potwierdzany profilem zaufanym ePUAP.

•
•

Możesz podpisem zaufanym podpisać dokument, który spełnia
wszystkie poniższe warunki:
został zapisany na
dysku
lokalnym (np.
komputera,
telefonu) jako pojedynczy plik;
ma maksymalny rozmiar 10 MB.
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c)

podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny - art.. 2 pkt 9

ustawy z dnia 6.08.2010r o dowodach osobistych.
Zamawiający zaznacza, iż skorzystanie w ramach systemu ePUAP
z funkcji „wyślij z podpisem” nie oznacza opatrzenia wysyłanej
wiadomości (formularza komunikacji wraz z załącznikami, w tym
oferty)
podpisem elektronicznym – podpisane podpisaniem
elektronicznym jest czynnością odrębną od czynności wysłania
formularza komunikacji w ramach systemu ePUAP, winno dotyczyć
przesyłanych w załączeniu dokumentów i winno nastąpić wcześniej
(przed załączeniem ich do formularza komunikacji i zaszyfrowaniem).
Podpisanie samego formularza wysyłkowego ePAUP nie oznacza
prawidłowego opatrzenia oferty podpisem. Celem uniknięcia
wątpliwości Zamawiający rekomenduje korzystanie podczas czynności
wysyłania wiadomości w ramach systemu ePUAP z opcji „wyślij bez
podpisu”
d) PAMIĘTAJ: PLIK PO PODPISANIU JEST NIETYKALNY.
7) Wykonawca ponosi

wszelkie koszty związane z przygotowaniem

i złożeniem oferty.
8) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi
Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
upływem terminu do składania ofert, oraz złoży zamienną ofertę.
9) W nazwach plików nie stosować podkreślników.
XXVI. Sposób

1.

składania ofert.

Wykonawca składa jedną ofertę (wraz z załączonymi do niej
dokumentami) za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu.

2. Zamawiający rekomenduje przesłanie w niniejszym trybie jednego

skompresowanego pliku archiwum (np. ZIP), w którym będą znajdować się
wszystkie pliki.
3.

Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca
dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, które stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
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wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7.

Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp oraz
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517
i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

8.

Oferta oraz załączone do niej dokumenty winny zostać przekazane
Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej SWZ (za pośrednictwem
systemu miniPortal i ePUAP) w taki sposób, aby dotarły one do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W tym celu Zamawiający rekomenduje dokonywanie czynności wysyłania
oferty wraz z dokumentami z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem
w stosunku do terminu składania ofert określonego w postępowaniu
(w szczególności najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w który upływa
termin składania ofert) – z uwagi na różnorodne problemy techniczne, które
zdarzają się w funkcjonowaniu systemu miniPortal i ePUAP (przerwy
w działaniu, opóźnienie w przekazywaniu informacji między systemami,
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przeciążenia systemów, itp.) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w
ramach dochowania należytej staranności w działaniu winien nie
pozostawiać czynności złożenia oferty na okres bezpośrednio poprzedzający
upływ terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych
również na miniPortalu.
Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga
zachowania formy, postaci i trybu składania właściwych dla oferty.
10. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
11. Postępowanie prowadzone jest w pełni elektronicznie. Wszelkie oferty

bez podpisu elektronicznego: kwalifikowanego, zaufanego lub
osobistego a jedynie podpisane pismem odręcznym i zeskanowane będą
odrzucane na podstawie art. 226 ust 1 pkt 6.
Termin składania ofert.

XXVII.

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2022 r. o godz. 10:00.
XXVIII.

Termin otwarcia ofert.
Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu 05.05.2022 r. o godz. 11:00,

XXIX.

Sposób obliczenia ceny.

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia wyliczoną na podstawie
łącznej ilości roboczogodzin wskazanych w Załączniku nr 8 do SWZ. Otrzymaną wartość
wpisuje do Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena netto wskazana w pkt. I ppkt. 1) formularza ofertowego, składa się z iloczynu
sumy roboczogodzin wynikających z załącznika nr 8 do SWZ i stawki netto za
roboczogodzinę wskazanej w pkt. II ppkt.1) formularza ofertowego.
Cena brutto wskazana w pkt. I ppkt. 3) formularza ofertowego to suma ceny netto
wskazanej w pkt. I ppkt. 1) i kwoty wskazanej w pkt. I ppkt. 2) formularza ofertowego.
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3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7.

Nieuwzględnienie przez wykonawcę wszystkich kosztów usługi nie będzie

stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez zamawiającego w terminie
późniejszym.
9. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 223
ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, spowoduje odrzucenie oferty.

XXX.

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących
kryteriów oceny ofert:

a) Cena - 90% (0,9);
b) Organizacja zawodów pływackich połączona z pokazami ratownictwa
wodnego - 10% (0,1);
Ad.a. Liczba punktów uzyskanych w kryterium CENA będzie obliczana
zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów badanej oferty = (C min/C bad) x 0,9 x 100 pkt,
gdzie:
C min – najniższa zaoferowana cena, obliczona w sposób określony w ust. 3.
C bad – cena oferty badanej, obliczona w sposób określony w ust.3
Ad.b. Liczba punktów w kryterium
Organizacja zawodów pływackich połączona z pokazami ratownictwa
wodnego - 10% (0,1);
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będzie obliczana następująco:
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (10 pkt) w ww. kryterium
Wykonawcy, który zaoferuje jednorazową organizację zawodów pływackich
połączoną z pokazami ratownictwa wodnego na krytej pływalni „Solpark
Kleszczów” Sp. z o.o. w Kleszczowie.
Oferty, w których Wykonawca nie zaoferuje organizacji zawodów pływackich
połączonych z pokazami ratownictwa wodnego otrzymają w tym kryterium 0 pkt.
Informację należy wpisać w pkt. III Formularza Ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty w pkt II cenę brutto za
jedną godzinę pełnienia dyżuru ratowniczego oraz w pkt I wartość całego
przedmiotu zamówienia (wykonanie zamówienia w zakresie określonym w opisie
przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ, na warunkach
wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ).
3. Porównywaną ceną będzie cena brutto za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia, obejmująca całkowity okres świadczenia usługi, wskazana w pkt I
ppkt 3 formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż ilość godzin wynikająca z treści opisu
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ) jest jedynie ilością szacunkową
i może ulec zmianie (zwiększyć się bądź zmniejszyć), w szczególności
w przypadku przerwy w funkcjonowaniu Pływalni, spowodowanej m.in.
wymaganiami

technologicznymi,

modernizacją,

remontem,

awarią

lub

obostrzeniami pandemicznymi, a także zmianą godzin pracy obiektu.
Zamawiający szacuje, iż zmiana ta nie przekroczy 10% wartości świadczeń
Wykonawcy. Zastrzeżenie to nie dotyczy przerw w funkcjonowaniu pływalni
wynikających z obostrzeń epidemicznych.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej Oferty dolicza do przedstawionej
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w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7. Podane w ofercie ceny brutto muszą uwzględniać wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w ogłoszeniu, obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi
przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów (suma punktów uzyskanych w kryteriach cena i kwalifikacje osób
świadczących usługę).

XXXI.

1)

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający może zawrzeć
umowę w krótszym terminie.
a. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia
postępowania.

2)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dokument potwierdzający,
że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na
1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych).

3)

Faktury będą przekazane Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca.

XXXII.Wymagania dotyczące

wadium, w tym jego kwota.

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100). Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7
ustawy Pzp.
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Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
MILLENNIUM numer rachunku 39 1160 2202 0000 0001 6247 5005
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
zamawiającego).
3) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące
elementy:
-

nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.

-

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

-

kwotę gwarancji/poręczenia,

-

termin ważności gwarancji/poręczenia,

-

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98
ust. 6 ustawy Pzp.

4) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy
Pzp.
5) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5
ustawy Pzp.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
XXXIII.

NEGOCJACJE

1.
Po otwarciu ofert Zamawiający ma możliwość prowadzenia negocjacji
w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny
ofert. W tym celu informuje wszystkich Wykonawców, których oferty nie podlegały
odrzuceniu.
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2.

Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do

negocjacji.
3.
Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może,
bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych
związanych z negocjacjami.
4.

Negocjacje treści ofert:
1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;
2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert.

5.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin
i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
6.
Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równe traktowanie
wszystkich wykonawców. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który
mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami.
7.
Po zakończeniu negocjacji Zamawiający informuje równocześnie
wszystkich wykonawców, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania
ofert dodatkowych.
Wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych
z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, nie może być
krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
8.

Oferty dodatkowe składane są za pośrednictwem miniPortalu.

9.

Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która :

- zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do
negocjacji.
- nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.
Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
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XXXIV.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

XXXV.

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej
lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający
przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji
lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
Zamawiający daje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

XXXVI.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXXVII. Informacje

dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXXVIII.

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.
2 pkt 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie
zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

XXXIX.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
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2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXV ust. 1 SWZ, składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane. (art. 117 ust 4),
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

XL.

Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie
podwykonawcy zgodnie z art. 462 ustawy Pzp.

części

zamówienia

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są
mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
5. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, oraz podmiotowe środki dowodowe

str. 38

dotyczące tego podwykonawcy.

Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia

XLI.

Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94
Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

XLII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział
IX ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

XLIII.

Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z
art. 13 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), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
1.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10
rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich
wniesienie.

2.

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

3.

Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
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4.

W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania
lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia
2016/679.

5.

Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6
Pzp, stosuje się odpowiednio.

6.

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od
osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.

7.

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

8.

W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika
(osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie
wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i
potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania
przedmiotu zamówienia.

W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania
danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
oraz rozporządzenia 2016/679.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający
informuje, że:
9.

1)

administratorem danych osobowych osób fizycznych jest SOLPARK
KLESZCZÓW Sp. z o.o.; ul. Sportowa 8; 97-410 Kleszczów
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2)

3)

4)

5)

Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres
iod@kompleks-solpark.pl
dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie kompleksowej usługi ratownictwa wodnego w
kompleksie basenów w obiekcie „SOLPARK KLESZCZÓW”
Sp. z o.o.” Oznaczenie sprawy: CRZPU/2/2022,
w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 rozporządzenia 2016/679;
osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do
danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do
sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
2016/679;
osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679
prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu,
d)

6)

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest
art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
11.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również
obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności
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obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia
2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą
i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia
2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny
wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne
wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia
w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

XLIV.

Załączniki wymienione w SWZ stanowią jej treść.

Nr 1 – Formularz ofertowy
Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nr 3 – Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
Nr 4 – Wykaz wykonywanych usług – doświadczenie
Nr 5 - Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy
kapitałowej
Nr 6 - Wzór umowy
Nr 7 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
Nr 8 – Harmonogram pracy ratowników wodnych
Nr 9 – Zintegrowana książka wytycznych, procedur i regulaminów obowiązujących
w obiekcie.
Nr 10 – Oświadczenie z art. 117 ust.1 Pzp
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