Swarzędz: Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni Wodny Raj w
Swarzędzu
Numer ogłoszenia: 335012 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061)
65 12 000, faks (061) 65 12 211.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w
obiekcie krytej pływalni Wodny Raj w Swarzędzu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług, polegające na kompleksowym, zabezpieczaniu ratowniczym w obiekcie krytej
pływalni mieszczącej się w Swarzędzu, ul. Kosynierów 1. 2. Świadczenie usług będzie polegało w
szczególności na: a) zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, b) kontroli nad przestrzeganiem postanowień regulaminu obiektu oraz
ogólnych przepisów WOPR, c) wykonywaniu wszystkich obowiązków określonych w zakresie
obowiązków ratownika, d) zapewnieniu świadczenia usługi przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, e) zapewnieniu ciągłości obsady
dwóch stanowisk ratowniczych w godzinach pracy pływalni tj. 7 dni w tygodniu w godzinach: I zmiana
od 6.20 do 14.20 i II zmiana od 14.20 do 22.20 z wyłączeniem świąt (określonych w projekcie umowy)
oraz przerwy technologicznej, f) prowadzeniu akcji ratowniczej, udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej, podstawowym opatrzeniu ran i urazów, a w poważniejszych przypadkach, wezwaniu
Pogotowia Ratunkowego, sporządzaniu protokołów powypadkowych klientów oraz prowadzeniu akcji
ewakuacyjnej klientów Pływalni. 3. Opis Pływalni w Swarzędzu w zakresie zabezpieczenia
ratowniczego: a) basen sportowy o długości 25 m i szerokości 12,5 m, głębokość niecki zmienia się wraz
z długością w zakresie od 1,1 do 1,8 m z 6 torami pływackimi b) basen rekreacyjny o długości 12 m i
szerokości 10 m, głębokość niecki 1,1 m wraz z 3 zewnętrznymi biczami, sztuczną rzeką oraz
podwodnymi gejzerami w zakolu sztucznej rzeki, c) brodzik dla dzieci, głębokość 0,4m wraz ze
zjeżdżalnią Słonik, d) 2 rury zjazdowe - zewnętrzne z wylotem do wewnętrznych hamowni, e) 2 wanny
do hydromasażu. 4. Szacunkowa ilość godzin świadczenia przez Wykonawcę usług w zakresie realizacji
umowy wynosi 11 500 godzin. 5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wskazana w pkt. 4 ilość
godzin jest jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie, a w szczególności w przypadku przerwy w
funkcjonowaniu pływalni, spowodowanej m. in.: wymaganiami technicznymi, modernizacją, remontem
lub awarią. 6. Zmniejszenie przez Wykonawcę ilości zleconych godzin świadczenia usług w stosunku do
określonej w pkt. 4 nie może stanowić podstaw do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ. Zamówienie do 207.000 EURO..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień
V
uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50
% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
zamówienie zostanie udzielone z zastosowaniem trybu z wolnej ręki. Udzielenie takiego
zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia usług tego samego rodzaju - na które zabezpieczone
zostaną środki w budżecie
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.60.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości
6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający wymaga posiadania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie
ratownictwa wodnego. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie
załączonego dokumentu.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują
niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia: wykonał w
ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest

krótszy w tym okresie co najmniej 3 zamówień polegające na świadczeniu usług
ratownictwa wodnego, rozumianego jako zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się
i przebywających na basenach, każde z nich o wartości min. 180000,00 zł i załączą
dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ponadto należy załączyć
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień zgodnie z załącznikiem nr 3 do
SIWZ oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku
zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują co najmniej 6
osobami posiadającymi aktualne uprawnienia Ratownika Wodnego i kwalifikacje
pierwszej pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. Z 2011r., nr 208, poz. 1240 z późn.
zm.). Wystarczającym będzie złożenie Wykazu Potencjał Kadrowy Wykonawcy zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, 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;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto zamawiający wymaga złożenia do oferty: -druku oferty, -pełnomocnictwa dla jednego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, -upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli ofertę podpisuje w
imieniu Wykonawcy inna osoba, -oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o
spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Termin płatności - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych
warunkach: a)możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia, za pisemną zgodą
Zamawiającego, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności oraz przyczyn: -wystąpienia
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności. b)możliwość dokonania zmiany Podwykonawców, w zakresie prac wskazanych w ofercie, w
związku z rażącym naruszeniem przez nich warunków projektu umowy oraz w związku ze zdarzeniami

losowymi;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 410.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz,
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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

