
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni AquaStar przy

ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie w latach 2022 - 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR STARGARD SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320765396

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szczecińska 35

1.4.2.) Miejscowość: Stargard

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 573 25 70

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@osir.stargard.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.stargard.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00301429/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-06 14:59

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00292920/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
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postępowaniu:
1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada odpowiednie
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia w wysokości minimum 1 000 000,00 zł.
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zrealizowaniu minimum trzech podobnych usług
w okresie 3 ostatnich lat, obejmujących usługę ratownictwa wodnego pływalni krytej,
wyznaczonych obszarów wodnych lub innego rodzaju obiektów basenowych i obiektów
użyteczności publicznej, przez okres 
co najmniej 12miesięcy każda o wartości co najmniej 450000,00 zł każda.
b) Wykonawca posiada lub dysponuje:
- co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji
przedmiotu zamówienia, która pełnić będzie rolę Koordynatora,
- co najmniej 12 osobami posiadającymi uprawnienia ratownika wodnego 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 340 ze zmianami).
Zamawiający zaznacza, że nie można łączyć funkcji koordynatora z funkcją ratownika, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada odpowiednie
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia w wysokości minimum 1 000 000,00 zł.
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zrealizowaniu minimum trzech podobnych usług
w okresie 3 ostatnich lat, obejmujących usługę ratownictwa wodnego pływalni krytej,
wyznaczonych obszarów wodnych lub innego rodzaju obiektów basenowych i obiektów
użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 450 000,00 zł każda.
b) Wykonawca posiada lub dysponuje:
- co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji
przedmiotu zamówienia, która pełnić będzie rolę Koordynatora,
- co najmniej 12 osobami posiadającymi uprawnienia ratownika wodnego 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 340 ze zmianami).
Zamawiający zaznacza, że nie można łączyć funkcji koordynatora z funkcją ratownika, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, wykonawca na wezwanie zamawiającego
przedkłada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w wysokości minimum 1 000 000,00 zł.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania
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przedmiotu zamówienia, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada: 
a) 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 ta usługa została wykonana lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Na wykazie należy podać jedynie te usługi, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej
usługom tj. usługi ratownictwa wodnego pływalni krytej, wyznaczonych obszarów wodnych lub
innego rodzaju obiektów basenowych 
i obiektów użyteczności publicznej, przez okres co najmniej 12 miesięcy każda 
o wartości co najmniej 450 000,00 zł każda - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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- wzór wykazu usług
stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Po zmianie: 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, wykonawca na wezwanie zamawiającego
przedkłada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w wysokości minimum 1 000 000,00 zł.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania
przedmiotu zamówienia, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada: 
a) 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 ta usługa została wykonana lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Na wykazie należy podać jedynie te usługi, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej
usługom tj. usługi ratownictwa wodnego pływalni krytej, wyznaczonych obszarów wodnych lub
innego rodzaju obiektów basenowych i obiektów użyteczności publicznej, o wartości co najmniej
450 000,00 zł każda - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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- wzór wykazu usług
stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-12-10 10:00

Po zmianie: 
2021-12-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-10 10:15

Po zmianie: 
2021-12-13 10:05
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