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Rozdział I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zamawiający:
Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie
ul. T. Kościuszki 54
07-200 Wyszków
Tel/fax: (29) 74 242 69
e-mail: biuro@wosir.pl

Rozdział Ia.
Adres strony internetowej Zamawiającego.
strona internetowa: www.wosir.pl

Rozdział II.
Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie udzielone zostanie w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą
Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24aa ustawy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyﬁkacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 sierpnia
201 1r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktów prawnych
wydanych na jej podstawie, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, oraz
odpowiednie powołane w SIWZ.

Rozdział III.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla
Pływalni „Błękitna” przy ul. Geodetów 54 w Wyszkowie w okresie 01.03.2021 – 28.02.2022 roku
w tym:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obszaru nadzorowanego,
2) wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków ratownika, który
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
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Szczegółowy zakres zadań oraz godziny pracy Pływalni „Błękitna” zawarte są w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Zapewnienie warunków bezpieczeństwa musi być realizowane na podstawie ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktów
prawnych wydanych na jej podstawie.
W skład Pływalni wchodzą:
1) Sześciotorowy basen sportowy o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości 1,85m x 1,35m,
6 słupków startowych.
2) Basen rekreacyjny o wymiarach 21m x 8m i głębokości 0,9m x 0,6m, kurtyna wodna, zjeżdżalnia
o długości 40m, mostek biegnący nad częścią basenu rekreacyjnego.
3) Wanna z hydromasażem.
4) Dwie sauny suche.
5) Podnośnik basenowy do transferu osób niepełnosprawnych.
6) Wyposażenie ratunkowe.
Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane zgodnie zapisami wzoru umowy,
stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane w szczególności zgodnie z ustawą
z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z 2019 r. poz. 730, 2020) wraz z aktualnie obowiązującymi aktami
wykonawczymi.
Szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy ratowników w okresie realizacji zamówienia
wynosi ok 5450 godzin (ok. 10 900 roboczo godzin do zabezpieczenia).
Zamawiający wymaga, aby liczba ratowników dla zabezpieczenia ratownictwa wodnego na terenie
pływalni „Błękitna” przy ul. Geodetów 45 w Wyszkowie wynosiła 2 ratowników podczas jednej
zmiany.
Zabezpieczenie ratownictwa wodnego wykonywane jest:
1) od poniedziałku do soboty w godz.: 6:00 – 22:00;
2) w niedzielę i wybrane święta w godz.: 7:00 – 22:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania)
Pływalni „Błękitna” przy ul. Geodetów 45 w Wyszkowie.
Godziny pracy, ich ilość i liczba ratowników określone są wartościami szacunkowymi i jako takie nie
mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w toku realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia
przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, z powodów ekonomicznych, awarii lub innych
sytuacji niezależnych od Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 6 do SIWZ.
CPV: 75250000-3 usługi straży pożarnej i ratownicze.
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Rozdział IIIa.
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Rozdział IIIb.
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy
Pzp.

Rozdział IIIc.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział IIId.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia, a w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
⎯ oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresu
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obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
⎯ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do
zidentyﬁkowania;

Rozdział IV.
Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.03.2021 do dnia 28.02.2022r. Termin może ulec
zmianie w zależności od uzgodnień dokonanych przez strony umowy.

Rozdział V.
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada uprawnienia do wykonywania
ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z 2019 r. poz. 730,
2020.), czyli uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie
ratownictwa wodnego 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.
2.2. Sytuacja ﬁnansowa lub ekonomiczna.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
2.3.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie, ul. T. Kościuszki 45, 07-200 Wyszków
6

Specyﬁkacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 6 osobami posiadającymi kwaliﬁkacje
do realizacji przedmiotu zamówienia tj. osobami posiadającymi uprawnienia ratownika
wodnego.
2.3.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż, w okresie trzech ostatnich lat
przed upływem terminu do składania ofert, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi
ratownictwa wodnego, na porównywalnym obiekcie do Zamawiającego.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być
spełniony:
3.1. przez Wykonawcę samodzielnie,
3.2. przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie
(podwykonawcę) samodzielnie; a w przypadku podmiotów występujących wspólnie,
samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
4. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy należą do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział Va.
Przesłanki wykluczenia z postępowania.
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy
Pzp.
2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do
treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
2.1. 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 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 – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2.2. 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 – art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp;
2.3. 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
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z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp;
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział Vb
Warunki w zakresie powierzania części zamówienia do wykonania przez
podwykonawców.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

Rozdział Vc
Wymagania dotyczące podwykonawstwa.
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców zgodnie z art. 36b ust. 1
ustawy Pzp.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców na równi
z pracami wykonanymi samodzielnie.

Rozdział VI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY
ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy:
1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym:
a) oświadczenie o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
z zasobów innych podmiotów,
1.1.3. oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców (zawarte
w druku oferty).
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1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli
dotyczy).
a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru
– pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do
reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
UWAGA 1:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
UWAGA 2:
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia – art. 22d ustawy Pzp.
2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA
UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:
2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego (www.wosir.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie
z zamieszczonym w SIWZ wzorem (załącznik nr 4 do SIWZ).
3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE
ZAMAWIAJĄCEGO – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, 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.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert.
3.2. Kopia zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa
wodnego 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 na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarze wodnym (Dz. U. z 2018, poz. 1482 z późn. zm.).
3.3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacją na
temat ich kwaliﬁkacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 7 do SIWZ)
3.4 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 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 zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
(wg załącznika nr 10 do SIWZ).
4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ﬁnansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.3. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania
innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie
ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane
z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie),
taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu
w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.
4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja ﬁnansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
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wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwaliﬁkacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.6. Wykonawca, który polega na sytuacji ﬁnansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub ﬁnansowa, podmiotu,
na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ﬁnansową lub ekonomiczną
odpowiednio innych podmiotów lub własne.

Rozdział VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
- Adam Szymański – Dyrektor WOSiR w Wyszkowie, tel. 601 613 555, biuro@wosir.pl
- Krystyna Świderska – Kierownik Pływalni „Błękitna”, tel. (29) 743 02 05, biuro@wosir.pl,
- Andrzej Piątek – Główny Specjalista ds. Technicznych, tel. 698 726 503, biuro@wosir.pl.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną – porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej na wskazany w pkt. 1. adres email.
3. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie
dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje e-mailowo, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Zamawiający oświadcza, że nie planuje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia
wyjaśnień dotyczących Specyﬁkacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego.
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Rozdział VIII.
Wymagania dotyczące wadium.
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy
złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie nr rachunku bankowego 25 8931 0003 0002 2536
2039 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Zamawiającego wraz z ofertą. Oryginał Gwarancji
można dołączyć w jednej kopercie wraz z ofertą. Zaleca się, aby został dołączony oddzielnie do
oferty. Oryginał zostanie zwrócony zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami
w przypadku, gdy wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
6) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
7) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9) Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający
przekaże do banku niezwłocznie po:
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano.
10) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert,
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
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poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
13) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowy i zwróci je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14) W przypadku załączenia do oferty oryginału wadium złożonego w formie gwarancji
Zamawiający zwróci kopię wadium Wykonawcy.

Rozdział IX.
Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą będzie trwał 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Rozdział X.
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
c) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim,
sporządzoną na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
d) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania
Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.
f) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka
cywilna, konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres
umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to być jeden z przedsiębiorców tworzących
konsorcjum tzw. lider). Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają
się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Wykonawcy,
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którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między Zamawiającym
a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do
ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
g) Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być
kolejno ponumerowane, a w treści oferty winny być umieszczona informacja z ilu kolejno
ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
h) Zaleca się trwale połączyć wszystkie strony oferty.
i) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej „Tajemnica
Przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich
dopasowanie do pozostałej części oferty – należy zachować ciągłość numeracji stron oferty.
Ponadto Wykonawca powinien wykazać, nie później niż w dniu składania ofert, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
j) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
k) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Kserokopia dokumentu
wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób j.w. na
każdej zapisanej stronie. W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
l) Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
m) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
n) Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres
Zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie:
Nadawca: Pełna nazwa zamówienia i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu,
miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat: Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54, 07-200
Wyszków
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Oferta na:
„Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla Wyszkowskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pływalnia „Błękitna” przy ul. Geodetów 54, 07-200 Wyszków
w 2021r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED 20.01.2021, godz. 14:00.
Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania koperty lub braku którejkolwiek informacji z podanych w niniejszym
punkcie.
o) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę – w tym
celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa
i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy
pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu
Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie.
p) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca Wykonawcy.

Rozdział XI.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościuszki 54; 07-200 Wyszków do dnia
20.01.2021 r. do godz. 14:00 w sekretariacie budynku administracyjnego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2021r. o godz. 14:05 w siedzibie Zamawiającego w pokoju
Dyrektora budynku administracyjnego.

Rozdział XII.
Opis sposobu obliczania ceny.
1) Oferowana cena musi zawierać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia
wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia wraz
z podatkiem VAT obowiązującym w dacie sporządzenia oferty. Stawka podatku VAT musi zostać
określona zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 106.).
2) W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ należy podać:
- cenę jednostkową ne o za 1 godzinę pracy ratowników,
- podatek VAT,
- cenę jednostkową bru o za godzinę pracy ratowników,
- cena bru o za usługę w całym okresie wykonywania zamówienia.
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W cenie tej należy zawrzeć całość kosztów wykonania usługi przez wszystkich ratowników
w ciągu jednej godziny zegarowej. Cena jednostkowa dotyczy wykonania usługi zarówno
w dni robocze, soboty, niedziele jak i święta.
3) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca
ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia
i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4) Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty
należy podać z zaokrągleniem do 1 grosza.
5) Jest to ryczałtowa wartość zamówienia, która w trakcie obowiązywania umowy nie może ulec
zmianie.

Rozdział XIIa.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w
walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Rozdział XIII.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Kryterium
1. Cena: 60 pkt – C1,
C1 = (Cmin : Co) x 60% x 100 pkt (waga kryterium);
gdzie:
C1 - ilość punktów za cenę
Cmin - cena oferty z najniższą ceną
Co - cena oferty rozpatrywanej
2. Termin płatności faktur: 40 pkt – C2
C2 = (To : Tmax) x 40% x 100 pkt (waga kryterium);
gdzie:
C2 - ilość punktów za termin płatności faktur
To - termin płatności faktur oferty rozpatrywanej
Tmax - najdłuższy termin płatności faktur
Minimalny termin płatności faktur: 14 dni
Maksymalny termin płatności faktur: 30 dni.
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Zamawiający zastrzega, iż min. termin płatności wynosi 14 dni, natomiast maksymalny termin
płatności wynosi 30 dni. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności dłuższy niż 30
dni Zamawiający do oceny i do umowy przyjmie termin płatności 30 dni.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże oferowanego terminu płatności Zamawiający do oceny i umowy
przyjmie minimalny termin płatności tj. 14 dni.
Ogólna ilość uzyskanych punktów (C=C1+C2) nie może przekroczyć 100.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyﬁkacji. Zamawiający wybierze tego Wykonawcę,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, ze względu na uzyskanie największej ilości
punktów.

Rozdział XIV.
Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zawarcie umowy:
1. Informacja o podpisaniu umowy zostanie zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust.1 ustawy Pzp.
3. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży ważną polisę odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia
nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Rozdział XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
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1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy, wzór której ramowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Umowa może ulec zmianie w przypadkach określonych we wzorze umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział XVII.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacje ogólne.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyﬁkacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
Odwołanie.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyﬁkacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Szczegółowe kwes e związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.
Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwes e dotyczące skargi uregulowane są w art. 198a198d ustawy Pzp.
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Rozdział XVIII.
Postanowienia końcowe.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyﬁkacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
1. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
2. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów pod
pojęciem:
1) grupy kapitałowej – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
2) przedsiębiorcy – rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
− osobę ﬁzyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną mniemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
− osobę ﬁzyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
− osobę ﬁzyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której
mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
− związek przedsiębiorców (izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
3) przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywierania decydującego wpływu
na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
− dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź
w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
− uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
− członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
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− dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień
z innymi osobami, − prawo do całego albo części mienia innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego),
− umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
W oparciu o powyższe informacje Wykonawca podejmie decyzję o przynależności do grupy
kapitałowej.
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.),
dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOSiR Wyszków, ul. Kościuszki 54, 07-200
Wyszków;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w WOSiR Wyszków jest Pan Zdzisław Bocian (ﬁrma IDO
CONSULTING Sp. z o.o.).
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Świadczenie kompleksowych
usług ratownictwa wodnego dla Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pływalnia „Błękitna”
przy ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszków w 2021 r. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) na podstawie art. 97 ust. 1a i art. 8a ust. 4 ustawy Pzp oraz zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO) [ Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.]:
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 w/w rozporządzenia
(RODO) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w/w rozporządzenia (RODO), nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (ustawy Pzp).
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby ﬁzycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznikami do specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia są:
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 Wzór informacji wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7 Wykaz osób
Załącznik nr 8 Regulamin pływalni Błękitna
Załącznik nr 9 Zakres obowiązków ratownika
Załącznik nr 10 Wykaz usług
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