Ogłoszenie nr 2021/BZP 00276897/01 z dnia 2021-11-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz” – pływalni krytej „Uznam Arena” w Świnoujściu
ul. Grodzka 5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330944
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 22
1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: 91 321 37 81
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osir.swinoujscie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osir.swinoujscie.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz” – pływalni krytej „Uznam Arena” w Świnoujściu
ul. Grodzka 5
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72ec96a8-4933-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00276897/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19 14:29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000479/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleks Sportowy
Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Grodzka 5, 72-600 Świnoujście”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2
ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”,
albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@osir.swinoujscie.pl, przy czym
ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza składania oferty”,
dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych
dokumentów zamówienia;
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive) nie będzie
brana pod uwagę,
3) Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z
ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
2) W celu złożenia oferty wykonawca może, ale nie musi założyć konto na
Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania
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konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania
plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i
Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowany przez
Dyrektora Annę Kryszan, email: sekretariat@osir.swinoujscie.pl;
Inspektorem danych osobowych w Ośrodku jest J. Kozłowska, e-mail: abi@osir.swinoujscie.pl;
Dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek w celach związanych z wykonywaniem zadań
statutowych, a w szczególności w związku z realizacją zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
b, c RODO w związku z ustawą z 11.09.2019 r. PZP; ustawą z 23.04.1964 r. KC; ustawą z 27.08.2009
r. FP; ustawą z 06.09.2001 r. DIP, a także ustawą z 14.07.1983 r. NZAiA)
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie
przechowywania dokumentacji przetargowej, księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia
roszczeń z umowy i tak:
1) 4 l., licząc od końca roku w którym uzyskano dane - w zakresie danych wykonawców, których oferty
nie zostały wybrane,
2) w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją umowy będą
przechowywane przez okres do przedawnienia roszczeń, licząc od końca roku w którym nastąpiło
wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego, nie krócej jednakże niż
okres, o którym mowa w pkt 1).
Dane osobowe mogą być udostępniane:
1) pracownikom i współpracownikom Ośrodka na podstawie nadanych upoważnień, innym podmiotom
lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia,
w szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazywane mogą być dostawcom systemów
informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom,
ubezpieczycielom i innym instytucjom uprawnionych z mocy obowiązujących przepisów prawa w tym
instytucjom upoważnionym do kontroli i rozliczenia środków pozyskanych w ramach funduszy unijnych,
2) Ministrowi Cyfryzacji w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz
art. 9 ust. 4a DIP (dot. informacji umieszczanych na BIP) i innym podmiotom kierującym zapytania w
świetle art. 2 ust. 1 o udzielnie informacji publicznej ww. ustawy,
3) Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie w oparciu o
dane osobowe.,
Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. Od dnia zakończenia
postępowania, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba
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że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO;
Osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 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, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu
umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu
na ich wniesienie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OSIR/ZP/9/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w
obiekcie OSiR Wyspiarz - Kompleks Sportowy Uznam Arena - Pływalnia Kryta ul. Grodzka 5,
72-600 Świnoujście w roku 2022 r. i obejmuje realizację usługi w postaci zabezpieczenia
ratowniczego w obrębie:
- basenu sportowego - wymiary 25m x 12,5m, głębokość 2m; 6 torów w tym 2 z podnoszonym
dnem,
- basenu rekreacyjnego - wymiary 12,5m x 7m, głębokość od 0,9m do 1,2m; z atrakcjami
wodnymi - masażery ścienne – 2 szt., dysza natryskowa typu wodospad – 1 szt. ,
- sauny suchej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze
92620000-3 - Usługi w zakresie sportu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia

Nowe postępowanie zostanie wszczęte w 2022 roku, w celu udzielenia zamówienia na rok 2023
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej
punktów obliczonych w oparciu o przyjętą metodę oceny ofert C+D+G
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie ratowników
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który:
1) posiada zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa
wodnego, oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 tj.).
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W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy
warunek musi spełniać ten wykonawca, który będzie świadczył usługi ratownictwa.
Wymagany Ww. uprawnienia i wpis stanowią osobiste zdolności wykonawcy i dlatego w tym
zakresie wykonawca nie może posłużyć się zdolnościami podmiotu trzeciego.
2) spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednej usługi, zrealizowanej lub realizowanej na pływalniach i kąpieliskach, trwającej
nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł
brutto.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy
warunek może zostać spełniony łącznie.
W przypadku usług nadal wykonywanych, wykonawca powinien wykazać, że czas ich trwania
wynosi co najmniej 6 miesięcy, a ich wartość wynosi przynajmniej 300 000,00 zł brutto.
W przypadku gdy wartość usługi wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę
wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za
datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany
Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
Uwaga !
Z uwagi na to, że wykonywanie usługi ratownictwa wodnego stanowi w niniejszym postępowaniu
zadania istotne, krytyczne, wrażliwe z punktu widzenia zagwarantowania należytego wykonania
zamówienia (zadania kluczowe), dlatego zamawiający wymaga ich osobistego wykonania przez
wykonawcę, tj. podmiot, którego kwalifikacje zostaną zweryfikowane w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. W zakresie wykonywania usługi ratownictwa zamawiający nie
dopuszcza więc posługiwania się przez wykonawcę zasobami podmiotów trzecich.
3) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
posiadającymi uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego (minimum 6 osób, w tym 2
koordynatorów), zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 350), w tym przynajmniej
2 osoby z minimum 24-miesięcznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku ratownika
wodnego.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy
warunek może zostać spełniony łącznie.
Osoby skierowane przez wykonawcę do realizację zamówienia, pełniące funkcję 2 ratowników –
koordynatorów, powinny w okresie realizacji zamówienia być zakwaterowane/zamieszkiwać w
takiej odległości od miejsca świadczenia usług, które pozwoli na ich dojazd do miejsca
wykonywania usług w czasie nie dłuższym niż 30 minut, w razie wystąpienia nagłej
konieczności.
Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami
odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju
obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania
wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy pzp (grupa kapitałowa), chyba, że w postępowaniu zostanie
złożona tylko jedna oferta,
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Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) zgoda ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, oraz
wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, zgodnie
z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 350 tj.).
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument
składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie wykonywał
usługi ratownictwa;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, 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 sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy.
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument
składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument
składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu
udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych
(KRS, CEiIDG);
3) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego
przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww.
dokument składa każdy z wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez
zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww.
dokument składa każdy z wykonawców zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru przekazanego przez
zamawiającego.
Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia.
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SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja
lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w
oryginale, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy
użyciu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (tzw. podpisami osobistymi), przez osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne,
uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub przy użyciu dowodu
osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym), przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję
do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający
wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/spółki
cywilnej, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację
zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw
wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie
oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu
składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy tylko w następujących okolicznościach:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT na usługi będące przedmiotem zamówienia, jeśli
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zmiana nastąpi w trakcie trwania umowy - wartość należnego wynagrodzenia zostanie
skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości
należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – co
skutkować będzie zmianą wynagrodzenia wykonawcy (brutto),
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli dotyczą przedmiotu umowy,
c) zmian w zakresie skrócenie terminu realizacji umowy przez Zamawiającego
d) zmian w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia z przyczyn organizacyjnych po stronie
Zamawiającego lub uwarunkowanej zmianą planu finansowego, bez jakichkolwiek skutków
finansowych po stronie Zamawiającego;
e) zmian w zakresie zwiększenia przedmiotu zamówienia uwarunkowanych potrzebami
Zamawiającego;
2. Maksymalna wielkość zmniejszenia ilość godzin roboczych, w okresie realizacji zamówienia
wynosi 50%. Maksymalna wielkość zwiększenia ilości godzin roboczych, w okresie realizacji
zamówienia wynosi 20%.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, osób reprezentujących strony i
tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają
sporządzenia aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 12:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań i w tym zakresie wykluczone jest podwykonawstwo.
2. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w
§ 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy.
3. Termin realizacji usługi: od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
4. Jeśli niniejsze postępowanie nie zostanie rozstrzygnięte w terminie, pozwalającym na
realizację usługi od dnia 03.01.2022 r. termin realizacji usługi będzie wynosił od dnia
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faktycznego zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.
5. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia.
6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej
dostarczeniu faktury na e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl.
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