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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 
na usługi społeczne, w postępowaniu prowadzonym na zadanie pod nazwą:  

 

 

 

 

 

 

 

świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego  

w obiekcie Aquaparku Tarnowskich Term. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa i Adres Zamawiającego: 

TARNOWSKIE TERMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ 

Siedziba: ul. Nowa 54,  62-080 Tarnowo Podgórne 

Tel.: +48 61 625 90 60 

Internet: http://www.tarnowskie-termy.nowybip.pl/zamowienia-publiczne 

adres e-mail: biuro@tarnowskie-termy.pl 

NIP: 7811880346  

Regon: 302211542 

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000451393 

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 40 223 000,00 PLN. 

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO ZE 100% UDZIAŁEM GMINY - 

SPÓŁKA KOMUNALNA. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie  

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp) o wartości 

zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego w 

obiekcie Aquaparku Tarnowskich Term 

2. Przedmiot zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały szczegółowo opisane we 

wzorze umowy (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

4. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:  

1) Część I – zabezpieczenie w dni powszednie 

2) Część II – zabezpieczenie w weekendy (tj. soboty i niedziele oraz święta) 

5. Zamawiający planuje zawarcie do 45 umów na świadczenie usług zabezpieczenia 

ratowniczego w części I oraz do 45 umów na świadczenie usług zabezpieczenia 

ratowniczego w części II. 

6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 

7. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, posłużył się następującymi kodami oraz 

nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

Kod Nazwa 

75252000-7 Służby ratownicze 

 

IV. TERMI N WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

14miesięcy od dnia podpisania umowy  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:  

1) aktualne uprawnienia ratownika wodnego oraz  

2) KPP (Kurs Pierwszej Pomocy). 

 

http://www.tarnowskie-termy.nowybip.pl/zamowienia-publiczne
mailto:biuro@tarnowskie-termy.pl
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 

12-22 oraz w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień 

publicznych.  

 

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa 

wraz z ofertą:  

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– w treści Formularza oferty.  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca 

składa wraz z ofertą:  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – w treści 

Formularza oferty.  

3. Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 

§ 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości.  

5. W sytuacji określonej w pkt 3 i 4 – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu żądane dokumenty i oświadczenia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

 

4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo 

pocztowe (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub 

drogą elektroniczną.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:  

Beata Stacewicz-Jasiak: mail biuro@tarnowskie-termy.pl 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Brak  

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni  
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7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę stanowi:  wypełniony i podpisany formularz oferty 

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dana część.  

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, przy czym pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z 

dopiskiem „ZMIANA”. 

6. Wykonawca może również wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty następuje 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

7. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, 

poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty; 

3) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofercie. 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana  

w następujący sposób: 

Przetarg Ratownictwo  

Tarnowskie Termy sp. z o.o. ul. Nowa 54 62-080 Tarnowo Podgórne 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejscem składania ofert jest: biuro siedziby spółki Tarnowskie Termy; 

2. Termin składania ofert upływa: w dniu 20 września 2019 r. 12:00; 

3. Otwarcie ofert odbędzie się: w biurze spółki w dniu 20 września 2019 r. godz.13:00; 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
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przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a także maksymalna kwotę przeznaczona 

na jedną umowę w obu częściach. 

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty”. 

 

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny oferty w każdej z części na podstawie następującego 

kryterium: 

CENA – 100 % 

2. Zamawiający stworzy listę rankingową ważnych ofert, przy czym najkorzystniejsza 

będzie oferta z najniższą ceną, a najniżej oceniona będzie oferta z najwyższą ceną.  

3. Zamawiający zawrze umowy z najwyżej ocenionymi (tzn. tymi, którzy zajęli najwyższe 

miejsca na liście rankingowej) wykonawcami (40 w części I oraz 40 w części II). Jeżeli 

liczba ważnych ofert będzie niższa – wówczas Zamawiający zawrze umowy z wszystkimi 

Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty w danej części. Z każdym z tych wykonawców 

zostanie zawarta odrębna umowa.  

4. W przypadku, gdy, ze względu na taką samą cenę niektórych ofert, nie będzie możliwe 

wybranie równo 45 ofert w części I lub 45 ofert w części II, Zamawiający może 

przeprowadzić „dogrywkę cenową” między wykonawcami, którzy przedstawili taką 

samą cenę na pozycji 45 w części I lub na pozycji 45 w części II (lub obejmującej w 

rankingu pozycję 45 w części I lub pozycję 45 w części II)) – Zamawiający wezwie tych 

Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. Po przeprowadzeniu dogrywki cenowej (dogrywek cenowych) Zamawiający 

wybierze najkorzystniejsze spośród ofert dodatkowych – tak, aby łączna liczba 

wybranych ofert nie przekroczyła 45 w części I oraz 45 w części II. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru ofert, których cena 

przewyższa maksymalną kwotę przeznaczoną na jedną umowę w danej części.  

 

11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane, zobowiązani będą przed podpisaniem 

umowy przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

dokumentów potwierdzających aktualne uprawnienia ratownika wodnego oraz KPP 

(Kurs Pierwszej Pomocy), a także zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. O terminie 

złożenia dokumentów Zamawiający powiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 

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

Zamawiający może wybrać w jego miejsce najkorzystniejszą spośród pozostałych (tzn. 

niewybranych) ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Brak  
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13. WZÓR UMOWY 

Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia. 

 

14. PODWYKONAWSTWO 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom  

 

15. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. W niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio: art. 26 ust. 3, 3a i 4  Pzp oraz art. 87 

Pzp 

2. Na przedmiotowe postępowanie nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę w okolicznościach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp 

4. Zamawiający wyklucza wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp 

5. Zamawiający unieważnia postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ust. 1 

Pzp 

6. Zamawiający może zmodyfikować treść ogłoszenia i załączników do upływu terminu 

składania ofert 

7. Klauzula obowiązku informacyjnego stanowi załącznik do Ogłoszenia 

 
 


