
Nr: ZP.240.35.2020

OGŁOSZENIE

ŚŚwiadczenie  usług  ratownictwa  wodnego  na  terenie  krytej  wiadczenie  usług  ratownictwa  wodnego  na  terenie  krytej  pływalni  Miejskiej  Winogrady,pływalni  Miejskiej  Winogrady,

zlokalizowanej na  os. Zwycięstwa  w Poznaniu.zlokalizowanej na  os. Zwycięstwa  w Poznaniu.    

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

Adres  strony  internetowej  na  której  udostępniona  będzie  dokumentacja  postępowania:

www.posir.poznan.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie  prowadzone jest  na podstawie art.  138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą. Wartości zamówienia nie

przekracza kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy  (750 000 euro).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie  usług  ratownictwa  wodnego  na  terenie  krytej  pływalni

Miejskiej  Winogrady,  zlokalizowanej  na   os.  Zwycięstwa   w  Poznaniu   zgodnie  z  wymogami

stosownych przepisów prawa, w szczególności z:

-  Ustawą  z  dnia  18  sierpnia  2011  (Dz.U.2020.350),  o  bezpieczeństwie  osób  przebywających  na

obszarach wodnych

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. (Dz.U.2012.108), w sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących  liczby  ratowników  wodnych  zapewniających  stałą  kontrolę

wyznaczonego obszaru wodnego,

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06.03.2012 r. (Dz.U.2012.286), w sprawie

sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz

znaków informacyjnych i flag,

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz.U.2012.261), w sprawie

wymagań  dotyczących  wyposażenia  wyznaczonych  obszarów  wodnych  w  sprzęt  ratunkowy  i

pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWIZ

Mininimalna liczba ratowników na zmianie:  –  2 ratowników na basenie sportowym i 1 ratownik
na basenie rekreacyjnym
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Na terenie pływalni znajdują się dwa baseny - pływacki o wymiarach 25,02 m x 12,5 m, głębokości

120-180 cm  oraz basen rekreacyjny o wymiarach 5 m x 9 m o głębokości  od 90 do 110 cm wraz z

whirlpoolem 2,5 x 3,5 m

- godziny otwarcia pływalni:

Pn-pt – 06.00 do 22.00,

Sb-nd -07.00 do 22.00,

z  wyjątkiem  04.04.2021 (Wielkanoc),  01.11.2021 (Święto  Zmarłych),  25.12.2021 (Pierwszy  dzień

Świąt Bożego Narodzenia).

KOD CPV :

75250000-3 Usługi straży pożarnej oraz ratownicze,

75252000-7 Służby ratownicze

Ilość  godzin  pracy  ratowników  w  okresie  realizacji  zamówienia  wynosi  15  612 i  jest  wielkością

szacunkową,  nie stanowi podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w trakcie

realizacji umowy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny.

Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wykonawca musi  złożyć ofertę

na całość  zamówienia. 

Przed zawarciem umowy ws. realizacji, każdej z części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do

przedłożenia oświadczenia, iż dane osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, nie są

zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

zgodnie  z  wymogami   art.  21  ustawy  z  dnia  13  maja  2016  r.  o  przeciwdziałaniu  zagrożeniom

przestępczością na tle seksualnym  (Dz.U. 2020. 152.). Nieprzedłożenie  oświadczenia,  o którym

mowa  powyżej,  najpóźniej  w  dniu  wyznaczonym  na  zawarcie  umowy  traktowane  będzie  jako

uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. 

Dla każdej części zamówienia:

-  na  czas  realizacji  zamówienia  Wykonawca  musi  posiadać  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności

cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  500  000,00  zł  .  Przed

podpisaniem umowy Zamawiający  będzie  żądał  polisy,  bądź  innego dokumentu  potwierdzającego

ubezpieczenie.  Nieprzedłożenie  polisy  najpóźniej  w  dniu  wyznaczonym  na  zawarcie  umowy

traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. 

-  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania,  przy czym unieważnienie przed

terminem otwarcia ofert może nastąpić bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia po tym

terminie Zamawiający poda przyczynę nieudzielenia zamówienia. 

-  Wykonawca  jest  uprawniony  do  złożenia  faktury  VAT  za  zrealizowane  zamówienie  zgodnie  z

zapisami  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.

U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
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4. Termin wykonania zamówienia.

 Wymagany:  od 01.02.2021r. do 31.12.2021r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu

a)  kompetencje  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  posiada  uprawnienia  do

wykonywania  ratownictwa  wodnego zgodnie  z  art.  12  ust.  1  ustawy z  dnia  18  sierpnia  2011r.  o

bezpieczeństwie  osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.  Dz.U. 2020.350.) oraz wpis  do

rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa

w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,

spółka cywilna), każdy z nich musi posiadać powyższe uprawnienia, i wpis chyba, iż wykaże, że

wykonuje czynności pomocnicze do których powyższe uprawnienia nie są wymagane.

b) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.

c)  zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż :

* dysponuje  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi:

-  aktualne uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z

dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na  obszarach wodnych (t.j. Dz.U.

2020.350.),

- ukończony kurs i aktualne uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) minimum

6 osób. 

oraz 

* dysponuje minimum 1 osobą,  skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie

pełniła funkcję koordynatora (kierowanie pracownikami poprzez bezpośredni i  osobisty nadzór nad

prawidłowym  i  terminowym  wykonywaniem  przedmiotu  zamówienia,  w  całym  okresie  realizacji

zamówienia). Wskazana osoba będzie odpowiedzialna również za kontakty z Zamawiającym.

*  wykonał  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres

prowadzenia  działalności  jest  krótszy-  w  tym  okresie,  co  najmniej  dwie  usługi  polegające  na

świadczeniu usług w zakresie ratownictwa wodnego na  pływalniach, basenach lub kąpieliskach,  o

wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda*

* wartość dla każdej z umów

Sposób dokonywania oceny warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły

„spełnia – nie spełnia.” Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy  z  postępowania.  Ocena  spełniania  warunków  dokonywana  będzie  wyłącznie  na

podstawie dokumentów żądanych w SIWZ.
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6. Podstawy wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się :

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku

podstaw wykluczenia z postępowania; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, ze

zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463

ze zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art.  9 lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  w pkt

2; 

4)  wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne,  chyba że wykonawca dokonał płatności  należnych podatków, opłat  lub składek na

ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5)  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki

udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  „kryteriami

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające

w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę,  który  bezprawnie wpływał  lub próbował  wpłynąć na czynności  Zamawiającego lub

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub

innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego  postępowania,  chyba  że

spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji  może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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9)  wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o

zamówienia  publiczne  na  podstawie  ustawy  z  dnia  28  października  2002  r.  o  odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o

zamówienia publiczne; 

12) wykonawcy  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest  przewidziane zaspokojenie  wierzycieli  przez likwidację jego

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.

– Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym

postanowieniem 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 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 

13) wykonawcy który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego

uczciwość,  w  szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać

za pomocą stosownych środków dowodowych; 

14) jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach

określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp.

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

15) wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w

istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowę  koncesji,

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

16) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli  za jego popełnienie wymierzono

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

17) wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt

16; 
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18) wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

19)  wykonawcę  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15

ustawy  Pzp,  chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące

porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W  przypadku  wykonawców  wspólnie   ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia   (np.

konsorcjum,  spółka  cywilna  żaden  z  nich  nie  może  podlegać  wykluczeniu,  jeśli  jeden  z

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  podlega  wykluczeniu,

wykluczone z postępowania zostanie całe konsorcjum/spółka. 

7.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.  Oświadczenie  Wykonawcy  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnianiu  warunków  udziału  w

postępowaniu.  Wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 2a do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy

z  wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenie  to  ma  potwierdzać  brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  w zakresie w którym każdy

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w  celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także

oświadczenie dotyczące podwykonawców.

2. Aktualną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania przez Wykonawcę ratownictwa

wodnego,  zgodnie  z  art.  12  ust.  1  ustawy z  dnia  18  sierpnia  2011r.  o  bezpieczeństwie  osób

przebywających  na  obszarach  wodnych  (t.j.  Dz.U.  2020.350.)  oraz  wpis  do  rejestru  jednostek

współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  dokumenty składa

każdy z nich.

3. Wykaz osób – załącznik nr 3 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego wraz z informacjami na temat ich  kwalifikacji zawodowych i informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

4. Wykaz usług  -  załącznik nr 4  do SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych,  w okresie  ostatnich trzech 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  te zostały wykonane,  z

załączeniem dowodów określających,  że  usługi  te  zostały  wykonane  należycie,  przy  czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
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którego  usługi  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności

Gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,   wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające,  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  składają  powyższy  dokument  dla

każdego  z  nich.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów  składa  powyższy

dokument dotyczący tych podmiotów.

   

7.1.    Forma i wymagania Zamawiającego dla składanych dokumentów.

1) Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.

2) Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem. 

3)  W  przypadku,  gdy  złożona  przez  wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi

wątpliwości  co  do  jej  prawdziwości  Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie

poświadczonej kopii.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

5)  W przypadku złożenia  wraz  z  ofertą  wskazanych powyżej  dokumentów zawierających  wartość

wyrażoną w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości według średniego kursu

złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na

dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

6) Wykonawców, którzy nie złożyli  oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia

lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7)  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. 

8)  Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających

okoliczności  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku  podstaw  wykluczenia,  jeżeli

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

8.  Termin związania ofertą.

Okres  związania  ofertą  wynosi  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz

z upływem terminu składania ofert.
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9. Wymagania dotyczące wadium.

W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy  składać do dnia     07.10.2020   r.  d  o godziny 11:00   w sekretariacie Zamawiającego,

III piętro, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu      07.10.2020 r.      o godz. 1  1:15     w salce konferencyjnej w siedzibie

zamawiającego, na III piętrze ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.  

11. Opis sposobu obliczenia ceny.

W cenie ofertowej Wykonawca obowiązany jest zawrzeć wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz

z należnym podatkiem VAT.

Cena za realizację całości przedmiotu zamówienia, podana w Formularzu Ofertowym, musi zostać

obliczona na podstawie liczby godzin pracy ratowników na  pływalni i zaoferowanej ceny jednostkowej

za godzinę pracy ratownika.

Ostateczna  cena  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  może  ulec  zmianie  w  przypadku  zmiany

zakresu świadczenia usługi w przypadkach o których mowa w pkt. 16 SIWZ. 

Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli  złożono ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do powstania  u  Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek

poinformować  Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez

kwoty podatku.

Jeżeli zaoferowana cena,  wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia   lub 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  dotyczących  wyliczenia  ceny  w  szczególności

elementów uwzględnionych do jej obliczenia.

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  potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1) cena – 100,00% 

zasady oceny ofert:

8



Za kryterium cena, maksymalną ilość 100 punktów otrzyma wykonawca, który poda najniższą cenę za

realizację przedmiotu zamówienia. Pozostali  wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczoną według

wzoru:

cena najniższa      

-----------------------     x 100  = ilość punktów

cena badanej oferty

Liczba punktów obliczona będzie z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów  przy spełnieniu

stawianych warunków udziału w postępowaniu.

13. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą   w walutach obcych.

2.  Jeśli  w  dokumentach  złożonych  wraz  z  ofertą  podane  zostaną  wartości  w  walutach  obcych,

zamawiający  przeliczy  je  na walutę  polską wg średniego  kursu NBP z dnia  publikacji  ogłoszenia

dotyczącego niniejszego postępowania

3. 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.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Poznań, dnia 29.09.2020 r.                                                                              Zatwierdzam: 

                                                                                                             Z upoważnienia Dyrektora        

                                                                                                        I Z-CA DYREKTORA

                                                                                                          Piotr Marszałek

 

                                                                                                                        

sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06                                                                    
                                                                                                 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl  
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