
Znak sprawy: SCSiR ZP 11/2019                             Swarzędz 22.11. 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty wskazanej w art. 138g 

ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Swarzędz - Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kosynierów 1, 62 – 020 Swarzędz,

tel. 61 650 95 23, email: rezerwacje@scsir.swarzedz.pl, www.scsir.swarzedz.pl

II.  Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  z  zakresu  kompleksowego  zabezpieczenia

ratowniczego  w  obiekcie  krytej  pływalni  Wodny  Raj  na  terenie  Swarzędzkiego  Centrum  Sportu  

i Rekreacji przy ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu.

Zamawiający  opisując  przedmiot  zamówienia  posłużył  się  następującym  kodem  oraz  nazwą  określoną  we

Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

III.     Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1.  O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy,  którzy spełniają  warunki  udziału  w postępowaniu,

dotyczące:

1.1  posiadania  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych

przepisów:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zgodę ministra właściwego

do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, o której mowa 

w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach

wodnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1482 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawą o bezpieczeństwie”.

1.2 posiadania zdolności technicznej:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej  dwie  usługi – trwające

nieprzerwanie minimum 6 miesięcy każda – związane z kompleksowym zabezpieczeniem ratowniczym na

terenie krytej pływalni dysponującej niecką basenową o długości co najmniej 25m  w rozumieniu Ustawy o

bezpieczeństwie, o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto  (jeśli usługa jest wykonywana kwota ta

dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert)

1.3 posiadania zdolności zawodowej:
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Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował,

co najmniej:

1)  przynajmniej  15  ratownikami  wodnymi  rozumieniu  Ustawy  o  bezpieczeństwie,  posiadającymi,  

co  najmniej  12  -  miesięczne  doświadczenie  w  wykonywaniu  obowiązków  ratowników  

w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie, a także posiadającymi aktualne uprawnienia pozwalające pełnić

dyżur  na  samodzielnym  stanowisku  ratowniczym  w  obiektach  krytej  pływalni  wraz  z  Kwalifikacjami

Pierwszej Pomocy (KPP), z których każdy spełnia następujące warunki:

a) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje

przydatne w ratownictwie wodnym;

b) posiada pełna zdolność do czynności prawnych;

c) posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w z zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

i uzyskaniu tytułu ratownika;

d) jego stan zdrowia pozwala na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

e) został przeszkolony w zakresie przepisów BHP i ppoż.;

f)  posługuje  się  językiem  polskim  w  stopniu  niezbędnym do  komunikacji  z  klientem,  podczas

prowadzenia akcji ratowniczej, wzywania służb ratowniczych oraz wypełniania kart wypadkowych.

2) jednym ratownikiem, który spełnia warunki wskazane w ppkt 1) powyżej, a ponadto posiada minimum

trzyletnie  doświadczenie  w  zakresie  kierowania  zespołami  ratowniczymi  i  będzie  pełnić  funkcję

koordynatora zespołu ratowników w okresie wykonywania zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą:  „spełnia – nie

spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

3. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

V.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.  Do  oferty  Wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  zawierające  wstępne

potwierdzenie, że:

a) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,

b)  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  posiadania  uprawnień  do  prowadzenia

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz posiadania zdolności technicznej

oraz zawodowej.

Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do Ogłoszenia.

2.  W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień

do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający żąda decyzji administracyjnej – 

zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, o której mowa w art. 12

ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2018 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 
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3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności

technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1 wykazu  usług wykonanych,  a  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 lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

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

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

ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert . 

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do Ogłoszenia.

3.2  wykazu  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych, uprawnień,

doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonywania  usług  objętych  zamówieniem  publicznym  oraz

informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5 do Ogłoszenia.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa 

w ust. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto wobec niego postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, 

o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu  wyłącznie

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

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

terminie (nie krótszym niż 3 dni)  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w ust. 2 – 4. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 – 4,  lub innych dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,  zamawiający wzywa do ich złożenia,  uzupełnienia  lub

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 

wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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10.  Zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 – 4.

11. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

WAŻNE:  Wykonawca  nie  załącza  do  oferty  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  2  –  4.  Dokumenty  

te składane są na wezwanie zamawiającego.

VI. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (j.t. Dz. U z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście,

za pośrednictwem posłańca lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują powiadomienia, oświadczenia, zawiadomienia lub informacje

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

Natalia Ziomek-Szajkowska tel. 61 650 95 23 email: rezerwacje@scsir.swarzedz.pl

VII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VIII. Sposób przygotowywania oferty.

1. Ofertę stanowią:

1.1 wypełniony i podpisany formularz ofert – załącznik nr 2 do Ogłoszenia;

1.2 oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 Ogłoszenia – załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

2.1  Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  Ogłoszenia.  Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  formularzy

przekazanych przez Zamawiającego.

2.2 Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.3 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 2

do Ogłoszenia.

2.4  Oferta  i  załączniki  do  oferty  (oświadczenia  i  dokumenty)  muszą  być  podpisane przez  upoważnionego lub

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

2.5  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  przedmiotowego  zamówienia.  W  takim

przypadku  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść

pełnomocnictwa  musi  jednoznacznie  wskazywać  czynności,  do  wykonywania  których  pełnomocnik  jest

upoważniony(zakres umocowania).Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
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2.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2.7  Zamawiajacy  zaleca,  aby  każda  strona  oferty  (w  tym załączniki  do  oferty)  była  ponumerowana kolejnymi

numerami.

2.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub

podpisane)  własnoręcznie  przez  osobę(y)  podpisującą(e)  ofertę.  Parafka  (podpis)  powinna  być  naniesiona  

w  sposób  umożliwiający  identyfikację  podpisu  np.  wraz  z  imienną  pieczątką  osoby  sporządzającej  parafkę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w ofercie wyłącznie przed terminem

składania ofert i każdorazowo Zamawiający musi być poinformowany o nanoszeniu zmian.

2.9  Wykonawca  może  również  wycofać  swoją  ofertę.  Wycofanie  złożone  oferty  następuje  poprzez  pisemne

powiadomienie podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć  

w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE”.

2.10 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.11  Ofertę  można  złożyć  drogą  elektroniczną  na  adres  email:  rezerwacje@scsir.swarzedz.pl w  temacie

korespondencji  należy  wpisać:  „OFERTA  NA  USŁUGĘ  KOMPLEKSOWEGO  ZABEZPIECZENIA

RATOWNICZEGO”, za  pośrednictwem  operatora  pocztowego,  posłańca  (kuriera)  lub  osobiście.  W przypadku

wybrania  dostarczenia  oferty  drogą  pocztową,  kurierską  lub  osobiście  wymagane  jest  zamieszczenie  oferty  

w kopercie oznaczonej napisem:

Gmina Swarzędz - Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

Ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz

„OFERTA NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO ZABEZPIECZENIA RATOWNICZEGO”

Nazwa oraz adres Wykonawcy

IX. Termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 5 grudnia 2019 o godz. 10:00.

X. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełniania formularza oferty.

2. Przewidywana liczba godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi 17 250 godzin zegarowych  

(60 minut). Zamawiający informuje, że wskazana powyżej ilości godzin jest jedynie wartością szacunkową i może

ulec zmianie.

3. W oparciu o szacunkową ilość godzin Wykonawca oblicza maksymalną cenę oferty. Cena ofertowa służy tylko 

i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej, natomiast Zamawiający oświadcza, 
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a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia będzie następować w okresach miesięcznych

przelewem na konto bankowe na podstawie faktury VAT oraz wykazu zrealizowanych godzin zatwierdzonych przez

Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

4. Szacunkowa ilość nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz

nie może być podstawą do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z powodu ich niewykorzystania.

5. W ofercie należy podać cenę brutto w złotych polskich , z dokładnością do setnych części złotego.

6.  Cena  oferty  określona  przez  Wykonawcę  zostanie  ustalona  na  okres  obowiązywania  umowy  i  nie  będzie

podlegała zmianom.

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

XI. Kryteria wyboru Wykonawcy:

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następującego kryterium: 

cena - 100%

Kryterium zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru:

          najniższa zaoferowana cena brutto wśród ważnych ofert
ilość punktów  = --------------------------------------------------------------------------------  x 100 

   cena brutto rozpatrywanej oferty

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

3.  Oferta  z  najwyższą  ilością  punktów zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą.  Realizacja  zamówienia  zostanie

powierzona  Wykonawcy,  którego  oferta  uzyska  najwyższą  ilość  punktów  pod  warunkiem,  że  spełnia  warunki

udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XII. Formalności Wykonawcy po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy.

1.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  zobowiązany  będzie  przed  podpisaniem

umowy do:

1.1  przedłożenia  Zamawiającemu  umowy  podmiotów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia

stwierdzającą solidarną odpowiedzialność  wszystkich  Wykonawców za realizacje  zamówienia  oraz  zawierającą

upoważnienie  dla  jednego  z  Wykonawców  do  składania  i  przyjmowania  oświadczeń  wobec  Zamawiającego  

w imieniu wszystkich Wykonawców;

1.2 dostarczenia Zamawiającemu kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) polisy od

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem

zamówienia, w wysokości  co najmniej 2 000 000,00 zł  (słownie: dwa miliony złotych 00/100),  przez cały okres

obowiązywania umowy;

1.3 dostarczenia Zamawiającemu pisemnego wykazu ratowników wodnych, skierowanych do realizacji przedmiotu

umowy, obejmującego: imię, nazwisko i PESEL;
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1.4 dostarczenia Zamawiającemu kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

1) dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 do

wykonywania zadań ratowników wodnych;

2)  zaświadczeń o ukończeniu  szkolenia  ratowników wodnych,  poświadczone za zgodność z  oryginałem przez

Wykonawcę (ewentualnie legitymacja członkowska  z dokonanym wpisem o posiadanym stopniu ratowniczym)

3) ważnych zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

4) zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy w charakterze ratownika oraz książeczkę zdrowia na potrzeby

sanitarno-epidemiologiczne.

2. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w ust.  1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym

pismem.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny

całkowitej zawartej  w ofercie  Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1.1. pieniądzu; 

1.2. gwarancjach bankowych; 

1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się przed podpisaniem umowy.

3.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez

zamawiającego za należycie wykonane.

XIV. Wzór umowy oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Podwykonawstwo.

1.  Wykonawca może powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  co  nie  zwalnia  Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części  zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców. 

XVI. Informacje uzupełniające.

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1.1 treść oferty nie odpowiada treści Ogłoszenia z zastrzeżeniem ust. 3;

1.2  złożenie  oferty  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej

konkurencji;

1.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

1.4 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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2.  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę w stosunku do którego  otwarto  likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd

układzie  w postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  jego

majątku w trybie art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t . Dz.U. z 2019 r., poz.

243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ

zatwierdzony  prawomocnym  potwierdzeniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.)

3. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat świadcząc usługi z zakresu

kompleksowego  zabezpieczenia  ratowniczego  w  obiekcie  krytej  pływalni   na  rzecz  jednego  z  Zamawiających

otrzymali co najmniej trzy kary finansowe lub trzy upomnienia pisemne związane z nienależytym realizowaniem

postanowień  umowy.  Zamawiający  powyższe  zweryfikuje  na  podstawie  oświadczenia  wskazanego  w  treści

formularza oferty oraz informacji od podmiotów na rzecz, których były świadczone usługi.  

4. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym

złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny

spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia.

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

ofert. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie:

6.1 oczywiste pomyłki pisarskie;

6.2 oczywiste pomyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

6.3 inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawia nie dopuszcza możliwości przedstawienia oferty wariantowej.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

12. Na przedmiotowe postępowanie nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu zawarcia

umowy z wybranym Wykonawcą.

Zatwierdzone: 

Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Mariola Józwiak
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Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

2. Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty.

3. Załącznik nr 3 – wstępne oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu 

warunków udziału.

4. Załącznik nr 4 – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych.

5. Załącznik nr 5 – wykaz osób.

6. Załącznik nr 6 – wzór umowy.

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz, tel.: 61 65 09 520, 

www.scsir.swarzedz.pl, info@scsir.swarzedz.pl
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