
Gdańsk: Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina. 

Numer ogłoszenia: 139164 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. 

pomorskie, tel. 58 3472400, faks 58 3472913. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ratownictwa 

wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego polegających na prowadzeniu działań 

ratowniczych, w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy 

wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. 

Usługa będzie świadczona w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 2.Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, Ośrodek Wypoczynkowy 

Czarlina, Skoczkowo 9, 83-406 Wąglikowice, w miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 3.Usługa 

ratownictwa wodnego będzie świadczona od 29.06.2015 r. do 12.07.2015 r., od 31.07. 2015 r. do 

13.08.2015 r. i od 16.08.2015 r. do 29.08.2015 r. w trakcie 14-dniowych turnusów wczasowych. 

4.Terminy turnusów oraz szacunkowa liczba osób na turnusie: część I -II turnus 29.06 - 12.07 - 200 

osób część II- IV turnus 31.07 - 13.08 - 200 osób część III -V turnus 16.08 - 29.08 - 200 osób. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: brak 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla każdej z części, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje wykwalifikowana kadrą ratowniczą: co najmniej 2 osobami posiadającymi 

uprawnienia ratownika wodnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 nr 208 poz. 

1240) oraz posiadającymi ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy z wynikiem pozytywnym 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



 1 - Cena - 85 

 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 15 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach 

dotyczących usługi będącej przedmiotem umowy: a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych, 

b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy, c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej 

jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych Gmach B pok. 

212 lub 213... 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 18.06.2015 godzina 09:00, miejsce: miejsce: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych Gmach B pok. 212 lub 213... 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Części I- II turnus 29.06 - 12.07 - 200 osób. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego polegających na prowadzeniu 

działań ratowniczych, w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które 

uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze 



wodnym. Usługa będzie świadczona w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Części I- II turnus 29.06 - 12.07 - 200 osób. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 29.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 85 

o 2. Doświadczenie Wykonawcy - 15 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Części II - IV turnus 31.07 - 13.08 - 200 osób. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego polegających na prowadzeniu 

działań ratowniczych, w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które 

uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze 

wodnym. Usługa będzie świadczona w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Części II - IV turnus 31.07 - 13.08 - 200 osób. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 31.07.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 85 

o 2. Doświadczenie Wykonawcy - 15 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Części III - V turnus 16.08 - 29.08 - 200 osób. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego polegających na prowadzeniu 

działań ratowniczych, w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które 

uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze 

wodnym. Usługa będzie świadczona w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Części III - V turnus 16.08 - 29.08 - 200 osób. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 16.08.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 85 

o 2. Doświadczenie Wykonawcy - 15 


