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1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Głubczyce reprezentowana przez 
Zarząd Oświaty Kultury i Sportu Głubczyce 
48-100 Głubczyce; ul. Olimpijska 1 
w imieniu którego działa Dyrektor ZOKiS 
tel. (077) 403 6033, fax. 077 403 6035 
adres strony internetowej: http:// www.bip.glubczyce.pl 
e-mail : zokisglubczyce@wp.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 
 
2. Tryb postępowania zamówienia:  
2.1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 30 000 euro, postępowanie  prowadzone jest w formie zapytania 
ofertowego, 

2.2. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego  B. 371.5.2018 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających                          

i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach w okresie sezonu letniego 
2018r.” zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. „o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych” (Dz.U. z 2016r., poz. 656 z póź. zm.) oraz 
innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie. 

3.2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się następować będzie poprzez 
ratowników wodnych, o których mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r.                                     
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w liczbie określonej z 
wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia                       
23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników 
wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012r, 
poz. 108 z późn. zm.) na obszarze wodnym:  
 - „Pływalnia” – basen kąpielowy w Gł-ce ul. Powstańców –  6 ratowników wodnych. 

3.3. Przy zapewnieniu bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu 
Kąpielowego w Głubczycach ul. Powstańców do zadań Wykonawcy należeć będą w 
szczególności obowiązki wynikające z w/w ustawy „o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych”, a ponadto: 

1) Codzienne sprawdzanie basenu pod względem bezpieczeństwa, 
2) codzienna kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo  
 osób kąpiących się, 
3) przygotowanie miejsc ratownikom w celu zapewnienia stałej obserwacji i kontroli  
 osób kąpiących się, 
4) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry ratowniczej zgodnie z przepisami, 
5) pełnienie dyżuru w wydzielonej strefie nadzoru ratowniczego, wyznaczonego przez  
 kierownika grupy ratowników, zgodnie ze sporządzonym codziennym grafikiem dla  
 każdego ratownika, 
6) niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy oraz podejmowanie akcji 

ratunkowej i udzielenie pomocy przedmedycznej, a w uzasadnionych przypadkach 
wzywanie pogotowia ratunkowego, 

7) reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminów i instrukcji obowiązujących 
na terenie basenu. Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń 
obowiązującego regulaminu, 

8) Oczyszczanie powierzchni i dna obszaru wodnego przeznaczonego do kąpieli z 

http://www.bip.glubczyce.pl/


wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy 
wypadek,  

9) bieżące prowadzenie dziennika Pracy i używanie oznakowanej odzieży służbowej, 
10) zapewnienie kultury obsługi kąpiących ze strony zatrudnionej kadry ratowniczej, 
11) zapewnienie poprzez ratowników stałej kontroli lustra wody, 
12) zapewnienie ubioru ratownikom zgodnie z obowiązującymi normami, 
13) sprawdzenie przekazanego przez Zamawiającego wyposażenia t.j sprzętu 

ratunkowego, pomocniczego oraz urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych, a 
także sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r 
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w 
sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt 
medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012r poz. 261 z późn. zm.). W 
przypadku wystąpienia braków lub złego stanu technicznego w/w wyposażenia, 
Wykonawca uzupełni wymagane wyposażenie do ilości i rodzaju sprzętu określonego 
w w/w rozporządzeniu. 

14) korzystanie i przechowywanie przekazanego w/w wyposażenia w warunkach 
umożliwiającym jego stałe użytkowanie, a w przypadku jego awarii lub zużycia - 
uzupełniać brakujący sprzęt, 

15) wyraźnie oznaczanie granic  w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących pływać 
oraz dla osób nie umiejących pływać, 

16) zapewnianie informacji o dopuszczalności lub zakazie kąpieli, 
17) zabezpieczenie odpowiednich środków łączności umożliwiających utrzymanie 

bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi, 
18) zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie związanym z prowadzoną 

działalnością co najmniej na czas od dnia 23.06. do 2.09.2018r. 
3.4 Do czynności zabronionych w czasie pełnienia dyżuru należą m.in.: 
  1)  Opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonych. 
  2)  Wprowadzania i przebywania na stanowisku osób postronnych. 
  3)  Rozmów towarzyskich. 

4)  Korzystania z telefonu komórkowego dla potrzeb prywatnych, czytania książek, gazet,  
 spożywania posiłków itp. 

5)  Prowadzenia nauczania pływania i prowadzenia innych zajęć dydaktycznych w  
      godzinach pełnienia służby ratowniczej. 
 6)  Aktywności rekreacyjnej (pływanie, zabawy itp.). 

7) Podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym. 
8) Wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwacje   
    powierzonego stanowiska. 

3.5. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 75.25.20.00-7 Służby ratownicze. 
 

4. Termin wykonania zamówienia: 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: w dniach od 23.06.2018r. do 2.09.2018r. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
    tych warunków 
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu t.j.: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem 

Zamówienia (podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego). 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

  wykonania zamówienia; 



4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
5.2. Dokonanie oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie 

na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający 
sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia 
warunków według formuły spełnia-nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści 
oświadczeń i dokumentów. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
    potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

6.1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:  
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w  
   pkt. 5.1 (wg załącznika nr 2 do SIWZ) 
2) wykaz osób - ratowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz     
     z oświadczeniem, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane kwalifikacje i   
     uprawnienia oraz są zdolne do realizacji zamówienia ( wg załącznika nr 4) 

6.2. Dodatkowe dokumenty, jakie należy złożyć wraz z ofertą: 
1) wypełniony druk oferty,  
2) stosowne pełnomocnictwo 
3) parafowany projekt umowy, 
4) potwierdzona za zgodność z oryginałem zgoda ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego 
5)  zawarte ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności ratownictwa wodnego 

co najmniej na okres od 23.06 do 2.09.2018r. 
6.3.  Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie 

wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz     
    przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do    
    porozumiewania się z Wykonawcą. 

7.1.  Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  drogą elektroniczną 
lub faxem. Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały 
podane w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. 

7.2. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez 
Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. 

7.3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres : 
Zarząd Oświaty Kultury i Sportu 
48-100 Głubczyce 
ul. Olimpijska 1 
e-mail: zokisglubczyce@wp.pl 

7.4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami : 
w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej : 
Ryszard Rzym, pok. nr 7 ,  tel. (077) 4036033 wew. 24 
miejsce urzędowania – siedziba Zamawiającego 
 

8. Wymagania dotyczące wadium: 
          Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
 



9. Termin związania ofertą: 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
10. Opis sposobu przygotowania ofert: 

10.1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w  formie 
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w  postaci elektronicznej.  

10.2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym 
(długopisem lub nieścieralnym atramentem) w sposób czytelny wg formularza oferty 
stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji – załącznik nr 1, 

10.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z 
pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania.  

10.4. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone 
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem przez notariusza.  

10.5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez 
osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Poprawki 
mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie 
poprawnego.  

10.6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Oferta 
musi obejmować całość zamówienia.  

10.7. Zaleca się, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz 
z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna 
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

10.8. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca  zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) i dołączone do oferty, zaleca się aby 
były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnianie do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. 

10.9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10.10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane na adres: 

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu 
48-100 Głubczyce 
ul. Olimpijska 1 pok. Nr 10 (sekretariat) 
z dopiskiem:  
„Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się”  

10.11. Na ofertę składają się:  
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1, 
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ wg załącznika nr 2  

oraz wykaz osób – ratowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 



wraz z oświadczeniem, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane 
kwalifikacje i uprawnienia oraz są zdolne do realizacji zamówienia, (wg załącznika nr 4) 

3) parafowany projekt umowy wg załącznika nr 3. 
4) polisa OC w zakresie prowadzonej działalności ratownictwa wodnego na okres co 

najmniej od 23.06 do 2.09.2018r. 
5) potwierdzona za zgodność z oryginałem zgoda ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego, 
6) inne dokumenty wg potrzeb wynikające z niniejszej specyfikacji i zamówienia, 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

11.1.  Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Głubczycach na adres: 
Zarząd Oświaty Kultury i Sportu, 48-100 Głubczyce, ul. Olimpijska 1 
pok. Nr. 10 (sekretariat) 

11.2.  Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2018 r. o godz. 09:00 . 
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Głubczycach przy ul. 

Olimpijskiej 1 w pokoju nr 11 dnia 22 maja 2018 r. o godz. 09:15 
11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny: 
12.1. Cena oferty będzie ustalona w oparciu o stawkę brutto wynagrodzenia ryczałtowego. 
12.2. Wykonawca zobligowany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT jeżeli taki 
występuje oraz łącznej ceny brutto oferty.  

12.3. Oferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

12.4. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością  do 
dwóch miejsc po przecinku w PLN. 

 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

13.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.  

13.2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:  
 
(Cn : Cb) x 100,   
gdzie:  
Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert,  
Cb -cena oferty badanej. 

13.3. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków i formalnej poprawności ofert, spośród ofert, 
które nie zostały odrzucone, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 

13.4. Z uwagi na fakt, że jedynym kryterium jest cena, ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z 
najniższą ceną. 

13.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 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. 

13.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w    
     celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 



14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę 
wybrał.  

14.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

14.3.  Zamawiający zawiadomi  wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
 
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  
      umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

15.1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji, będącym jej 
integralną częścią. Parafowany projekt umowy należy dołączyć do oferty. 

15.2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie:  
1)   zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności 

 jej zakresu, 

 wydłużenia terminu trwania umowy (np. ze względu na sprzyjające warunki 
atmosferyczne, 

 zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 

 zmiany nazwy lub adresu firmy spowodowanej zmianą formy organizacyjno-
prawnej, przekształceniem , 

 zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę odpowiedzialnej w szczególności za  
świadczenie usług wymienionej  w ofercie , za uprzednią zgodą Zamawiającego. 

2) Zmiana umowy może nastąpić w przypadku gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla 
prawidłowej realizacji zamówienia. 

3) Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone,  jedynie w przypadku gdy obie 
strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane 
okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej 
realizacji zamówienia.  

 
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
      postępowania o udzielenie zamówienia: 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku złożenia oferty, nie 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. 

 
17. Informacje dodatkowe. 
17.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
17.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
17.3. Zamawiający nie wyraża zgody na  powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 
17.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
17.5. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 
17.6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w 

złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
17.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
17.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 



18. Załączniki: 
załącznik nr 1  -  formularz ofertowy, 
załącznik nr 2 -  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , 
załącznik nr 3 -  wzór  umowy, 
załącznik nr 4  -  formularz (wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ZATWIERDZAM: 

   Dyrektor ZOKiS 

Stanisław Krzaczkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
B.371.5.2018 

 
………………………………. 
   /pieczęć Wykonawcy/ 

 
 
Zarząd Oświaty Kultury i Sportu 
ul. Olimpijska 1 
48-100 Głubczyce 

 

OFERTA  

 

Nazwa Wykonawcy* ..................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy* ...................................................................................................................... 

NIP* .................................................  Regon ................................................................... 

Telefon* ..........................................  Faks ...................................................................... 

E – mail *.......................................... 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika   

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia publicznego pn: „zapewnienie 

bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w 

Głubczycach  w okresie sezonu letniego 2018 r.”  

 
Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………….. 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że  

 
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi                         
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie umowy oraz w ustawie z dnia                       
18 sierpnia 2011r. „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych”(Dz.U 
z 2016r., poz. 656 z póź. zm.) oraz innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie) i 
akceptujemy je w całości.     
   

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. „w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych 
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego” (Dz. U z 2012r. 
poz. 108 z późn. zm.) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na 
Pływalni – basenie kąpielowym w Głubczycach będzie wykonywane przez 6 
ratowników wodnych.  

Wykonanie w/w zamówienia w obsadzie 6 ratowników wodnych na w/w obszarach oferujemy 

za: 

1. cenę netto ………………………….…… zł 

2. podatek VAT ……….. %  -  ……………. zł 

3. cenę brutto ( poz. 1+ poz. 2 ) zamówienia .……………..………..… zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………….. zł\ 



2. Termin  realizacji zamówienia: od 23.06. do 2.09.2018 roku. (72 dni) 

3. Termin płatności wynosi ……… dni od daty prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty oraz określenia niezbędnej ilości ratowników zgodnie z 
Rozporządzeniem określonym w ust.1 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy,  że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem  
 przedmiotu zamówienia. 

8. Oferta została złożona na .....................  ponumerowanych stronach. 

9. Załączniki do niniejszej oferty: 

1) pełnomocnictwo ( jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania go w  
tym postępowaniu), 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z  
załącznikiem nr 2 

3) parafowany projekt umowy, 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, 
że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i są zdolne do realizacji zamówienia, 

5) potwierdzona za zgodność z oryginałem zgoda ministra właściwego do spraw  
wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego, 

6) polisa OC w zakresie prowadzonej działalności ratownictwa wodnego 

 

 

 

 

 
.................................. dnia ..........................        
(miejscowość) 
 

.  
 

...................................................................... 
         (podpis i pieczątka  uprawomocnionego 

           przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
B.371.5.2018 

         
…………………….., dnia……………… 

 
 
 
………………………………… 
/ Nazwa i adres Wykonawcy / 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE   
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

„zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu 

Kąpielowego w Głubczycach w okresie sezonu letniego 2018 r.”  
 
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie : 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 

 ..................................................................................... 
  (podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
B.372.5.2018 

WZÓR 

UMOWA NR – …………..ZOKiS 2018 

zawarta w dniu  ...................................................................  2018 r. pomiędzy Gminą Głubczyce reprezentowaną 

przez Zarząd  Oświaty Kultury i Sportu, w imieniu którego działa: 

Stanisław Krzaczkowski - Dyrektor  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a …………… 

z siedzibą w ………………… przy ul. 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1.  

Przedmiot umowy 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 

bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach przy 

ul. Powstańców 2 w okresie sezonu letniego tj. w dniach od 23.06. do 2.09. 2018r. zgodnie z ustawą z 

dnia 18 sierpnia 2011r. „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” (Dz.U. z 

2016r. poz. 656 z póź. zm.) oraz innych aktów wydanych na jej podstawie. 

2. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie 

ze SIWZ z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się następować będzie poprzez ratowników 

wodnych, o których mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych w liczbie określonej w wymaganiach zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych  z dnia 23 stycznia 2012r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby 

ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego”  (Dz.U. z 2012r 

poz. 108 z późn. zm) na n/w obszarze wodnym w obsadzie: 

- „Pływalnia” odkryta –basen kąpielowy w Głubczycach ul. Powstańców 2 –  6 ratowników wodnych 

4. Przy zapewnieniu bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w 

Głubczycach ul. Powstańców 2 do zadań Wykonawcy należeć będą w szczególności obowiązki 

wynikające z w/w ustawy, „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych”, a ponadto: 

1) Codzienne sprawdzanie basenu pod względem bezpieczeństwa, 

2) codzienna kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo  osób kąpiących się, 

3) przygotowanie miejsc ratownikom w celu zapewnienia stałej obserwacji i kontroli osób kąpiących się, 

4) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry ratowniczej zgodnie z przepisami w ww. terminie, 

5) pełnienie dyżuru w wydzielonej strefie nadzoru ratowniczego, wyznaczonego przez  kierownika grupy  

 ratowników, zgodnie ze sporządzonym codziennym grafikiem dla każdego ratownika, 

6) niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej i udzielenie  

 pomocy przedmedycznej, a w uzasadnionych przypadkach wzywanie pogotowia ratunkowego, 

7) reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminów i instrukcji obowiązujących na Terenia basenu. 

Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu, 

8) oczyszczanie powierzchni i dna obszaru wodnego przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów 

mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,  

9) bieżące prowadzenie dziennika Pracy i używanie oznakowanej odzieży służbowej, 

10) zapewnienie kultury obsługi kąpiących ze strony zatrudnionej kadry ratowniczej, 

11) zapewnienie poprzez ratowników stałej kontroli lustra wody, 

12) zapewnienie ubioru ratownikom zgodnie z obowiązującymi normami, 

13) sprawdzenie przekazanego przez Zamawiającego wyposażenia t.j sprzętu ratunkowego, pomocniczego oraz 



urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych, a także sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r.( w 

sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i 

pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. (Dz. U z 

2012r. poz. 261 z późn. zm).  W przypadku wystąpienia braków lub złego stanu technicznego w/w wyposażenia, 

Wykonawca uzupełni wymagane wyposażenie do ilości i rodzaju sprzętu określonego w w/w rozporządzeniu, 

14) Korzystanie i przechowywanie przekazanego w/w wyposażenia w warunkach umożliwiającym jego stałe 

użytkowanie, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać brakujący sprzęt, 

15) wyraźnie oznaczanie granic, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących pływać oraz dla osób nie 

umiejących pływać, 

16) zapewnianie informacji o dopuszczalności lub zakazie kąpieli, 

17) zabezpieczenie odpowiednich środków łączności umożliwiających utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze 

służbami ratowniczymi, 

18) zawarcie  umowy ubezpieczenia OC w zakresie związanym z prowadzoną działalnością co najmniej na czas od 

dnia 23.06 do 2.09.2018r. 

5) Do czynności zabronionych w czasie pełnienia dyżuru należą m.in.: 

1) Opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonych. 

2) Wprowadzania i przebywania na stanowisku osób postronnych. 

3) Rozmów towarzyskich. 

4) Korzystania z telefonu komórkowego dla potrzeb prywatnych, czytania książek, gazet, spożywania posiłków itp. 

5) Prowadzenia nauczania pływania i prowadzenia innych zajęć dydaktycznych w godzinach pełnienia służby ratowniczej. 

6) Aktywności rekreacyjnej (pływanie, zabawy itp.). 

7) Podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym. 

8) Wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwacje  powierzonego stanowiska. 

6.   Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie wykonania zamówienia ratownikom wodnym 

posiadającym wymagane uprawnienia, przeszkolenia i badania. 

§ 2.  

Termin realizacji umowy 

1.     Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 1:  t.j od dnia 23.06. do 2.09.2018r. 

2.     W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia                    

        określonego w ust.1 okresu umowy do 7 dni. W takim przypadku, wynagrodzenie za czas  wydłużonego  

        okresu umowy, zostanie obliczone jako iloczyn 1/72 wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 pomnożonego  

        przez liczbę dni wydłużonego okresu umowy. 

§ 3.  

Cena przedmiotu umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ustaloną w przetargu w wysokości: 

netto ……………………………… + podatek VAT……% tj. ………………… zł 

brutto (z podatkiem VAT) ………………………………………… zł 

(słownie: 

…………………..…………………………………………………………………………………………………… zł)  

2. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w następujących ratach tj.: 

1)  I rata w wysokości 11% wartości umowy tj. kwota  ……………zł, 

2)  II rata w wysokości 43% wartości umowy tj. kwota …………. zł, 

3)  III rata w wysokości 46% wartości umowy tj. kwota ………… zł. 

3. Płatność za przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur  wystawianych przez Wykonawcę na 

koniec miesiąca VI 2018r, VII 2018r. oraz po zakończeniu umowy w ratach i  w wysokościach ustalonych w 

ust.2. 

4. Faktury za przedmiot umowy Wykonawca wystawi na Gmina Głubczyce - Zarząd Oświaty Kultury i Sportu; 



48-100 Głubczyce; ul. Olimpijska 1; NIP 748-14-96-365. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego 

na r-k Wykonawcy podany na fakturach w terminie 7 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za każdy dzień niezrealizowania przedmiotu umowy, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy 

wynagrodzenie o 1/72 wysokości określonej  w ust.1. 

§ 4. 

Podstawowe obowiązki  Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie 

warunków. 

2. W  czasie funkcjonowania basenu, Zamawiający udostępni pomieszczenie służbowe dla ratowników. 

§ 5. 

Podstawowe obowiązki i prawa Wykonawcy 
1. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu przebywania i korzystania z basenu. 

2. Codzienna kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się. 

3. Czuwanie nad bezpieczeństwem korzystających z urządzeń znajdujących się w obszarze wody. 

4. Wywieszanie na maszcie flag informacyjno-ostrzegawczych. 

5. Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody i powietrza. 

6. Bieżące prowadzenie dziennika pracy oraz dokumentacji udzielanie pierwszej pomocy. 

7. Sprzątanie pomieszczeń ratowników. 

8. W czasie, w którym nie jest wymagane zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się (np. w czasie 

niepogody i braku osób korzystających z kąpieli) ratownicy będą wykonywać inne czynności niezwiązane z 

przedmiotem umowy (np. czyszczenie- odmulanie dna niecek basenowych).  

9. Wykonawca obowiązany jest organizować pracę, sprawować nadzór i kontrolę nad zorganizowanym przez 

siebie zespołem ratowników określając im czas i zakres pracy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność 6 ratowników wodnych przez 7 dni w tygodniu t.j    

w poniedziałek w godz. 11.00 do godz. 19.00 a w pozostałe dni tygodnia w godz. od 10.00 do 18.00. 

11. Wyposażenie ratowników w sprzęt osobisty (koszulki, czapki, gwizdki, okulary itp.) leży w obowiązku 

Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową, Specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r.  „o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych” (Dz.U. z 2016r. , poz. 656 z póź. zm). 

13. Wszelkie materiały i uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyska we 

własnym zakresie. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy w realizacji postanowień umowy. 

§ 6.  

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za brak realizacji przedmiotu umowy w wys. 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 3 

ust. 1 za każdy dzień niezrealizowania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  20% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  



Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto usługi, od której odstąpiono ( t.j. 1/72 wartości  określonej 

w §3 ust. 1 x liczba dni pozostałych do realizacji od dnia odstąpienia). 

§ 7. 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób pływających i kąpiących się na terenie 

basenu określonego w § 1 niniejszej umowy oraz za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za własne działanie lub  zaniechanie – za działania i zaniechania 

ratowników,  z których pomocą zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa z tytułu odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych  

wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na terenie basenu.  W postępowaniu 

wyjaśniającym dotyczącym ustalenia przyczyn i okoliczności powstałej szkody prowadzonej przez 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest brać udział i udzielać wszelkich niezbędnych informacji. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą zarówno wobec Zamawiającego, jak                        

i względem osób trzecich za wszelkie zdarzenia i nieszczęśliwe wypadki w obrębie niecek basenowych oraz 

szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 8. 

 Odstąpienie od umowy 

1. Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy polegające na przekroczeniu o 3 dni określonej w §2 daty 

rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy, jak i brak realizacji przedmiotu umowy przez 3 dni, stanowi 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy pomimo 

dwukrotnego pisemnego wezwania do usunięcia wad lub uchybień w wykonywanym przedmiocie umowy 

albo w przypadku wykonywania umowy niezgodnie z jej warunkami. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej przekazane będzie listem poleconym lub 

bezpośrednio Wykonawcy. 

§ 9. 

Rozwiązywanie sporów 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą 

powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane polubownie. 

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

§10. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych” (Dz.U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.), rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 27 

lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt 

ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły 

sanitarne. (Dz.U. z 2012r, poz. 261 z późn. zm)  i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 23 

stycznia 2012r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających 

stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. (Dz.U. z 2012r poz. 108 z późn. zm). 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i 

kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach przy ul. Powstańców 2 w okresie sezonu 

letniego 2018 

L.p. Imię i nazwisko 
Rodzaj i nr uprawnień 

(Nr książeczki ratownika) 
Forma współpracy z 

Wykonawcą 1 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

1 Podać rodzaj dyspozycji (np.: o pracę, o dzieło, zlecenie itp.) 

OŚWIADCZENIE 

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że w/w 
osoby - ratownicy wodni - posiadają odpowiednie kwalifikacje /uprawnienia w zakresie ratownictwa 
wodnego zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz.U. z 2016r. poz. 656 z póź. zm.) oraz innych aktów prawnych wydanych na jej 
podstawie) oraz są osobami zdolnymi do realizacji zamówienia w tym zakresie.  
 
 

..................................................................................... 

           (podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej 


