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I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDAŃSK 

NIP 584-020-35-93  

REGON 000001620 

Postępowanie prowadzi: 

 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDAŃSK 

fax : +48 (58) 347-29-13 

http://www.dzp.pg.gda.pl 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Kod CPV: 75252000-7 

2. 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. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

4. Zamawiający podzielił turnusy wczasowe na  oddzielne części: 

5. Terminy turnusów oraz szacunkowa liczba osób na turnusie: 

Dla Części I-  II turnus 29.06 – 12.07 – 200 osób 

Dla Części II - IV turnus 31.07 – 13.08 – 200 osób  

Dla Części III - V turnus 16.08 – 29.08 – 200 osób 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określa wzór umowy wraz                      

z załącznikami zał. nr 7 do SIWZ. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: 

II turnus 29.06 – 12.07  

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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IV turnus 31.07 – 13.08  

V turnus 16.08 – 29.08  

2. Miejscem wykonania zamówienia jest: Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Gdańskiej Czarlina, 

Skoczkowo 9, 83-406 Wąglikowice, gm. Kościerzyna. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym.  

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. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym.  

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                                   

w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

3. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie,                                                   

iż   w/w warunki Wykonawca spełnia.  

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w rozdziale V SIWZ 

Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 
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1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.  

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                

o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do Siwz; 

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – 

załącznik nr 6 do Siwz; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  -załącznik nr 3 do Siwz; 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć: 

a) informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej  – załącznik nr 4 do SIWZ.  

b) w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 

pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) - listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja):  

1) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 2 i 3 SIWZ winny być złożone przez każdego 

Wykonawcę. 

2) Dokumenty określone w rozdz. VI pkt. 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą spełniać łącznie. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy             

w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

4) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika musi być załączony do 

oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 

zakres jego umocowania. 

5) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika musi być podpisany 

w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej Wykonawcy. 

6) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika może zostać złożony 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców.  

8) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
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VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony                

w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku porozumiewania się za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania.  

2. Dane do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotowego postępowania: 

Adres korespondencyjny i nr faksu: 

Politechniki Gdańskiej  

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk – Wrzeszcz 

pok. 212, II piętro w Gmachu B 

fax.:  +48 58 347-29-13 

e-mail: dzp@pg.gda.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając 

treść zapytań i odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytania, Wykonawcom,  którym przekazano SIWZ               

a także umieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego   –   (www.dzp.pg.gda.pl),  pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku tj. później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji, Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym  przekazano SIWZ oraz umieści na własnej stronie internetowej. 

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

Zamawiającego pytania.  

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

 

 

 

mailto:dzp@pg.gda.pl
http://www.dzp.pg.gda.pl/


 
 

 
 

6 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
Na postępowanie należy złożyć: 
 

 formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 

 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp) - zał. nr 2 do SIWZ, 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                                                      

o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) – 

zał. nr 3 do SIWZ 

 informacja o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w przypadku 

przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej  w art. 4 pkt. 14 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., 

nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) – listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej zgodnie  z art. 26.ust. 2d ustawy Pzp- zał. nr 4 do SIWZ 

 wykaz osób, które będą brać udział w wykonaniu zamówienia  - zał. nr 5 do SIWZ 

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

wymagane uprawnienia- zał. nr 6 do SIWZ 

 wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług - zał. 

nr 8 do SIWZ  

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę na każdą z części. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, napisana trwałą i czytelną techniką. 

3. Dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.  

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki. Na postępowanie 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty wraz ze stanowiącym jej integralną część 

załącznikiem.  

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty oraz dokonane w niej poprawki były parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. Powinny być również parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę 

wszystkie poprawki dokonane  w niej przez Wykonawcę. 

8. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem z oryginałem”, za wyjątkiem pełnomocnictw, które muszą być złożone               

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących każdego z tych Wykonawców powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

tych Wykonawców. 

10. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  W przypadku podpisania oferty 

lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
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niewykazaną we właściwym rejestrze, jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub niewykazaną             

w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty powinno być dołączone 

stosowne pełnomocnictwo.  

11. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i wskazywać w szczególności: postępowanie                

o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

ustanowionego pełnomocnika, zakres jego umocowania. 

12. Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się                                          

o udzielenie zamówienia przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 

13. Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką. 

Uwaga : 

Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy                 

w SIWZ jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy. 

14. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone  w sposób uniemożliwiający 

ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane.  

15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją 

wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie   o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty powinno być opakowane  i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 

dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

17. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, 

który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy 

znajdującym się na druku Oferty. 

18. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości 

bez jej uszkodzenia. Koperta powinna być zaadresowana: 

                            Politechnika Gdańska 
                       Dział Zamówień Publicznych 
                       Gmach Główny Skrzydło B pok. 212 
                       ul. G. Narutowicza 11/12, 80 -233 Gdańsk 
                       i opisana w następujący sposób: 

„Oferta na świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 

Politechniki Gdańskiej Czarlina” 

NIE OTWIERAĆ PRZED    18.06.2015 r. godz. 09:30 

ZP/180/055/U/15 

 

XI. MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych Gmach  „B” pok. 212 lub 213. 

2. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 
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3. Termin składania ofert upływa w dniu  18.06.2015 r. o godz. 09:00 

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną niezwłocznie 

zwrócone.  

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.06.2015r. o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego: Politechnika 

Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Gmach Główny sala kolegialna. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe oraz pozostałe 

informacje określone w 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu 

ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu powyższe informacje. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Ceną oferty jest cena podana na druku „Oferta”, obejmująca całość przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę oferty należy określić w cenie jednostkowej brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT),                                     

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.   

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.  

4. Wszystkie inne koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia  a nie uwzględnione                   

w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  

5. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.   

6. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej 

umowy.  

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

      kryteriami: 

1. Cena oferty brutto - 85 pkt 

2. Doświadczenie Wykonawcy - 15pkt 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów za dwa kryteria, 

spełniające wymagania SIWZ i ustawy PZP. 

 Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

   Zamawiający w celu oceny ofert zsumuje liczbę punktów  w trzech kryteriach,  

   wg poniższego  wzoru: 

 

W =  Pc + PD  
gdzie: 

W – łączna liczba przyznanych punktów 

Pc – liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium nr 1  

PD -  liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium nr 2  
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W kryterium „Cena” największą liczbą punktów zdobędzie Wykonawca, który zaproponuje najniższą 

cenę. Pozostałym Wykonawcom punkty za kryterium „Cena” przyznane zostaną na podstawie poniższego 

wzoru: 

85
Cb

Cn
Pc  

gdzie:  Pc  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena” 

               Cn  – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 

               Cb  – cena oferty badanej 

 

W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” liczba punktów przyznanych  będzie zależała od liczby 

wykonanych usługi ratownictwa wodnego, nieprzerwanie przez min. 2 tygodnie dla min. 100 osób każdego 

dnia  

Powyższe usługi muszą być zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Punkty będą przyznawane 

następująco:               

 

Wykonawca nie wykaże co najmniej jednej 

przeprowadzonej usługi ratownictwa wodnego, 

nieprzerwanie przez min. 2 tygodnie dla min. 100 

osób każdego dnia, w okresie trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie). 

0 pkt 

Wykonawca wykaże przeprowadzenie jednej 

usługi ratownictwa wodnego, nieprzerwanie przez 

min. 2 tygodnie dla min. 100 osób każdego dnia, 

w okresie trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie). 

5 pkt. 

Wykonawca wykaże przeprowadzenie dwóch 

usług ratownictwa wodnego, nieprzerwanie przez 

min. 2 tygodnie dla min. 100 osób każdego dnia, 

w okresie trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie). 

10 pkt. 

Wykonawca wykaże przeprowadzenie trzech 

usług ratownictwa wodnego, nieprzerwanie przez 

min. 2 tygodnie dla min. 100 osób każdego dnia, 

w okresie trzech lat przed upływem terminu 

15 pkt. 
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składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie). 

 

Zamawiający zweryfikuje kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” na podstawie podanej informacji przez 

Wykonawcę w zał. nr  8  do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających wykonanie powyższych usług                  

w wymaganym zakresie  tzn. podanie  przedmiotu usługi,  terminu  wykonania usługi, ilość osób, podmiotu 

na rzecz którego usługa została wykonana (nazwa, adres). 

      

       W przypadku, jeśli Wykonawca nie załączy dokumentów potwierdzających wykonanie usług, 

ratownictwa wodnego, nieprzerwanie przez min. 2 tygodnie dla min. 100 osób każdego dnia,                     

w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) punkty nie zostaną przyznane. 

 

     3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej   

       ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający spośród   

       tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

     4.Obliczania dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności 

należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię 

wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.  

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Przez oczywistą omyłkę rachunkową w szczególności należy rozumieć każdy wadliwy wynik działania 

matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.  

7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie                  

z zapisem art. 92 ustawy  

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminach  

z zastrzeżeniem art. 94 ust. ustawy Pzp. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, o formalnościach, jakie należy dopełnić w celu zawarcia umowy, zostanie 

powiadomiony odrębnym pismem. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XV  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg załącznika nr 7 do Siwz. 

2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 Pzp. 

 

XVI POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

Spis załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1       - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2               -            Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3            Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o  udzielenie   

zamówienia 

Załącznik nr 4           -  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5  - Wykaz osób, które będą brać udział w wykonaniu zamówienia 

Załącznik nr 6   - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 

Załącznik nr 7           -  Wzór umowy 

Załącznik nr 8                -          Wykaz wykonanych usług wraz z  dokumentami  

 potwierdzającymi wykonanie  usług 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
.............................................................. 
        (pieczątka Wykonawcy)  
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Zamawiający:     Politechnika Gdańska 

 ul. G. Narutowicza 11/12 

 80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym                    

w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina” 

my niżej podpisani: 

 

imię .......................... nazwisko ......................... 

 

imię .......................... nazwisko ......................... 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa: 

 

 

Adres: 

 

 

PESEL REGON nr NIP nr 

 

Nr faksu, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów z 

Zamawiającym: 

 

Adres e-mail, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów 

z Zamawiającym: 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego 

 

 

 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ:  

 

1) Dla Części I  (turnus II) za cenę brutto ....................................,..... PLN 
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2) Dla Części II  (turnus IV )za cenę brutto ....................................,..... PLN 

 

3) Dla Części III ( turnus V) za cenę brutto ....................................,..... PLN 

 

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu             

i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do określonym w Siwz. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której projekt stanowi załącznik  nr 7 do 

SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  

zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert. 

7. Akceptujemy warunki płatności przedstawione w projekcie umowy. 

8. Oferta nasza zawiera łącznie ............ stron ponumerowanych. 

9. Oświadczamy, że w niniejszym postępowaniu zamierzamy powierzyć podwykonawcom                           

niżej wymienione części (zakres) zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 

- ............................................... 

- ............................................... 

- ............................................... 

- ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................., dn............................                        ................................................................................ 

                                                                                                     (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Siwz 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 

Politechniki Gdańskiej Czarlina” 

 

 

Oświadczam(my), że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp tj. warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadania  wiedzy i doświadczenia;  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

.........................., dn............................                        ................................................................................ 

                                                                                                     (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Siwz 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 

Politechniki Gdańskiej Czarlina” 

 

 

Oświadczam(my), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

.........................., dn............................                        ................................................................................ 

                                                                                                     (podpis i pieczątka wykonawcy) 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

16 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

....................., dnia ....................... 2015 r. 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 

ZP/160/055/U/15 

 
Informacja wykonawcy wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,                            

o których mowa w  art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 

Politechniki Gdańskiej Czarlina 

 

oświadczamy, że:* 

□ Nie należymy do grupy kapitałowej 

□ Należymy do grupy kapitałowej  

 

* właściwe zaznaczyć 

 

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej  informacji załącza listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:** 

 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

 (… 

…………………………………………………………… 

                               (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

 

**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z 

późn. zmianami)
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Załącznik nr 5 do Siwz 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 
 

WYKAZ OSÓB DLA CZĘŚCI ……………….. 
 
 
 

którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na Świadczenie 

usług ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina  

 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Kwalifikacje zawodowe 

Rodzaj i numer uprawnień 
 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa do 
dysponowania osobą 

 

    

 

    

 

    

 

    

Należy podać imię i nazwisko, osób zapewniających wykonanie zamówienia w ilości nie mniejszej niż 2 
osoby 

 

 

 

 
 

 

.........................., dn............................                        ................................................................................ 

                                                                                                     (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do Siwz 
 

 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Oświadczam, że osoby wskazane w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na 

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej 

Czarlina posiadają odpowiednie kwalifikacje / uprawnienia zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz ważne zaświadczenie                    

o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy z wynikiem pozytywnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................., dn............................                        ................................................................................ 

                                                                                                     (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

19 

 

 

 
 

 
Załącznik nr 8 do SIWZ 

                                      WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

                                                  Nr postępowania: ZP/160/055/U/15 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                           
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina oświadczam, że wykonałem poniższe usługi: 
 
 

Lp. Przedmiot usługi          Termin  

wykonania usługi 

   od…..do……. 

Ilość osób Podmiot na rzecz 

którego usługa 

została wykonana 

(nazwa, adres) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
 
 
 
      

       W przypadku, jeśli Wykonawca nie załączy dokumentów potwierdzających wykonanie usług, 

ratownictwa wodnego, nieprzerwanie przez min. 2 tygodnie dla min. 100 osób każdego dnia,                     

w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) punkty nie zostaną przyznane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………….,dnia ............ 2015r                   ----------------------------------------------------------- 

                                                                           

                                                                              (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
 


