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Dotyczy: postępowania nr 34/ZP/21 na: Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze przez 
ratowników wodnych, Krytej Pływalni przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

 
ZAPYTANIE  DO SWZ oraz ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
w zakresie Rozdział 21 ust. 1 pkt 5a, dot. zdolności technicznej lub zawodowej: 
Z: 
„Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie dwóch usług ratownictwa wodnego, 
trwających nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, na pływalni krytej przy obsadzie minimum 3 
ratowników na zmianie, o powierzchni lustra wodny minimum 400 m2, o wartości nie mniejszej niż 
400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto), posiadającej dodatkowo nieckę 
basenową o głębokości minimum 4m.” 
Na: 
„Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie dwóch usług ratownictwa wodnego, 
trwających nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, na pływalni krytej przy obsadzie minimum 3 
ratowników na zmianie, o powierzchni lustra wodny minimum 400 m2, o wartości nie mniejszej niż 
400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto), posiadającej nieckę basenową o 
głębokości minimum 1,8m.” 
 
UZASADNIENIE: 
Na terenie Polski znajduje się tylko kilka obiektów dysponujących niecką basenową o głębokości 
minimum 4m. W związku z tym powyższy warunek znacząco ogranicza podmiotom uprawnionym do 
wykonywania ratownictwa udział w postępowaniu. Zamiana głębokości z minimum 4m na minimum 
1,8 umożliwi podmiotom obsługującym baseny sportowe to wzięcia udziału w postępowaniu i 
zwiększy jego konkurencyjność. W 2020 roku, w postępowaniu „67/ZP/20 Kompleksowe 
zabezpieczenie ratownicze przez ratowników wodnych, Krytej Pływalni przy Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni” powyższy zapis nie został zastosowany. W naszej opinii wymóg posiadania 
doświadczenia na głębokości minimum 4m, nie ma znaczącego wpływu na poziom doświadczenia 
podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego. 
Odpowiedź: 

W Polsce tylko kilka obiektów posiada niecki basenowe o w/w głębokościach, jedną z pływalni o 
takich parametrach jest kompleks basenowy AMW.  
Od 2021 roku po zniesieniu lockdawnu   wszystkie ośrodki szkolenia Indywidualnych technik 
ratowniczych, szkolenie marynarzy Trójmiasta korzystają z pływalni AMW Gdynia, gdzie jednym z 
warunków prowadzenia zajęć jest głębokość niecki basenowej 4 m. 
Wymóg obsługi basenu o w/w umiejętnościach jest całkowicie uzasadniony.  
W związku z powyższym warunek pozostaje bez zmian. 
 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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