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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie , ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin, 

woj. wielkopolskie, tel. 062 7473104, faks 062 7472974. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocinsport.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa ratownicza 

Aquaparku w Jarocinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

niniejszego zamówienia są usługi ratownicze określone następująco we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7 Służby ratownicze 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa 

obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie. Usługa polegać będzie na: a) zapewnieniu 

bezpieczeństwa osób korzystających z Aquaparku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a 

w szczególności z: - Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych - (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników 



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

108), - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie 

wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i 

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

sanitarne (Dz.U. z 2012 r. poz. 261) - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 

czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 747), - 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 

oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz 

znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012 r. poz. 286). b) kontroli nad przestrzeganiem ogólnych 

przepisów WOPR oraz postanowień regulaminu obiektu, który stanowi załącznik nr 1 do umowy; c) 

wykonywaniu wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków ratownika, który stanowi 

załącznik nr 2 do projektu umowy; d) zapewnieniu świadczenia usługi przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; e) zapewnieniu 

ciągłości obsady trzech stanowisk ratowniczych w godzinach pracy Aquaparku i pływalni tj. 7 dni w 

tygodniu w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku: - stanowisko I - od godz. 

6:30 do godz. 22:00, - stanowisko II - od godz. 6:30 do godz. 22:00, - stanowisko III - od godz. 

15:30 do godz. 21:30, od soboty do niedzieli: - stanowisko I - od godz. 6:30 do godz. 22:00, - 

stanowisko II - od godz. 6:30 do godz. 22:00, - stanowisko III - od godz. 9:30 do godz. 20:30, f) 

udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, podstawowym opatrzeniu ran i urazów, a w 

poważniejszych przypadkach wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, g) zabezpieczeniu wyposażenia 

pływalni w niezbędny sprzęt ratunkowy zgodny z obowiązującymi przepisami. Zmawiający 

zapewnia wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i 

ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne w zakresie wynikającym z 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 

wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i 

ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 

r. poz. 261). h) bieżącym wyposażaniu ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP, i) 

dbaniu o stanowisko świadczenia usług oraz konserwację powierzonego sprzętu, j) prowadzeniu 

podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, k) przestrzeganiu procedur: - obejmowania, 

przekazywania i zakończenia dyżuru, - alarmowych, przy wypadkach w różnych miejscach obiektu, 

- udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, - łączności; l) określeniu i przestrzeganiu zakresu 

obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych stanowiskach. 3. Szacunkowa ilość 

roboczogodzin świadczenia przez Wykonawcę usług w okresie realizacji umowy wynosi 14.020. 4. 

Opis Aquaparku w Jarocinie (w zakresie zabezpieczenia ratowniczego) opisany jest w projekcie 

budowlanym obiektu, znajdującym się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.. 



II.1.5) 
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających wynoszących do 50% 

zamówienia podstawowego. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w 

warunku. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże on, że, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum 1 usługę ratownictwa wodnego 

przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy i wartości w tym okresie nie mniejszej niż 

100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w 

warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże on, że 

dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą ratowniczą w ilości minimum 7 

osób, posiadających co najmniej uprawnienia ratownika wodnego przy czym liczba osób 

posiadających uprawnienia ratownika wodnego nie może przekraczać połowy kadry 

ratowniczej wykonawcy, a co najmniej połowa kadry ratowniczej wykonawcy musi 

posiadać wyższe uprawnienia (uprawnienia ratownika wodnego pływalni, starszego 

ratownika wodnego lub ratownika wodnego śródlądowego). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże on, posiada 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto. 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

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

USTAWY 

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

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

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 



wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Za wykonane główne usługi, o których mowa powyżej Zamawiający uważa usługi, o 

których mowa w dziale V pkt. 2.2.2.; 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

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

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

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

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

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

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

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

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy; 2) 

pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 

dokumentów; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

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

 1 - Cena - 97 

 2 - Doświadczenie zawodowe ratowników wykonujących usługę - 3 

IV.2.2) 
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany: 1) dopuszczalna jest zmiana 

umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana 

siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i 

usług na przedmiot świadczenia, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają 

ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy 

do nowego stanu prawnego, 4) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia tych zmian w przypadku zmiany przez Zamawiającego Regulaminu 

obiektu. 5) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia tych zmian w przypadku ograniczenia ilości zleconych godzin w przypadku 

wystąpienia konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej. 6) dopuszczalna jest zmiana 

umowy w zakresie szacunkowej ilości roboczogodzin świadczenia przez Wykonawcę usługi, wraz 

ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. awarii obiektu, 

nieszczęśliwych wypadków osób korzystających z obiektu, przerwy technologicznej (okres 

wyłączenia obiektu, w czasie którego usuwana jest woda z basenów, dokonywane są przeglądy, 

prace konserwacyjne, następnie ponownie napełniane są baseny. Po przeprowadzeniu powyższych 

czynności dokonywane są badania wody przez Sanepid. Przerwa powinna trwać 7 - 14 dni), czego 

konsekwencją będzie zmiana wartości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.jarocinsport.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jarocin Sport 

Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin. 

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

ofert: 28.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Jarocin Sport Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. 

Sportowa 6, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, Sekretariat. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 



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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY* 

w postępowaniu na wykonanie zadania pn.  

„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie”  

1. ZAMAWIAJĄCY: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa 
Wykonawcy(ów) 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

Lider   

Partner nr 1   

 Osoba uprawniona do kontaktów: 
Imię i nazwisko 

 

 

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

3. My, niżej podpisani, w imieniu Wykonawcy składamy ofertę na wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, 
wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami SIWZ i uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami. 

4.  Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową*: 

4.1. Cena 1h świadczenia usługi przez jednego ratownika (koszt 1 rbh): 

w kwocie netto złotych: _____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

w kwocie brutto złotych: ____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

w tym podatek VAT w wysokości ______ %, to jest w kwocie: ___________________ zł 

(słownie: _____________________________________________________________) 

4.2. Cena z 1 miesiąc wykonywania usługi: 

w kwocie netto złotych: _____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 
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w kwocie brutto złotych: ____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

w tym podatek VAT w wysokości ______ %, to jest w kwocie: ___________________ zł 

(słownie: _____________________________________________________________) 

4.3. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę ryczałtową: 

w kwocie netto złotych: _____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

w kwocie brutto złotych: ____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

w tym podatek VAT w wysokości ______ %, to jest w kwocie: ___________________ zł 

(słownie: _____________________________________________________________) 

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ oraz 
akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dokumentacji 
przetargowej. 

6. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, to jest do dnia ……………………….… roku. 

7. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zabezpieczyć 
umowę zgodnie z zapisami SIWZ. 

8. Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 
______________________________________________________________________________ 

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
______________ (nr stron), które zostały złożone w oddzielnej kopercie. 

10. Doświadczenie zawodowe ratowników wykonujących usługę, tj. Liczba ratowników na 
każdym dyżurze dysponujących doświadczeniem zawodowym powyżej 2000 rbh: 
……………………………. ratowników** 

 

 

*Przy wypełnianiu niniejszego formularza-ofertowego poszczególne rubryki oraz puste miejsca 
przeznaczone do wpisywania odpowiedzi można powiększać/zmniejszać w zależności od 
potrzeb 

** Uzupełnia Wykonawca, podając ilość ratowników (od 0-3) na każdym dyżurze dysponujących 
doświadczeniem zawodowym powyżej 2000 rbh 

   

data  pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Z ART. 22 UST.1 USTAWY PZP 
 

„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie” 

Niniejszym oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj. warunki 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. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem/sami świadomy/mi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 
 
 

 

   

data  pieczęć i podpis Wykonawcy 



Załącznik nr 3 do SIWZ:  

 

WYKAZ USŁUG 
 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa ratownicza 

Aquaparku w Jarocinie” 

Lp. Nazwa i adres 
odbiorcy 

Przedmiot usługi  

(należy podać dane 
umożliwiające ocenę 
spełnienia warunku) 

Wartość usługi Data wykonania 
usługi 

     

     

     

UWAGA: Za wykonane główne usługi, o których mowa powyżej Zamawiający uważa usługi, o których 
mowa w dziale V niniejszej SIWZ. 

Uwaga – poszczególne rubryki przy wpisywaniu odpowiedzi można powiększać/ zmniejszać w 

zależności do potrzeb 

 

 

……………………………… ……………………………………… 

Data  Pieczęć i podpis Wykonawcy 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB 
 

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

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami. 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa 
ratownicza Aquaparku w Jarocinie” 
 

Lp Imię i 
nazwisko 

Rodzaj 
posiadanych 
uprawnień 

(nazwa, 
specjalność,) 
/kwalifikacje 

zawodowe 
 

Doświadczenie  

(należy podać dane dotyczące 
doświadczenia umożliwiające 

ocenę spełnienia warunku 
dotyczącego dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia) 

Rodzaj 
czynności i 
specjalność, 
jakie osoba 

będzie 
wykonywała w 

zamówieniu 

Podstawa 
dysponowania 

osobami zdolnymi 
do wykonania 
zamówienia 

    

 

 

  

    

 

 

  

    

 

 

 

  

Uwaga – poszczególne rubryki przy wpisywaniu odpowiedzi można powiększać/ zmniejszać w 

zależności do potrzeb 

 

……………………………… ……………………………………… 

Data  Pieczęć i podpis Wykonawcy 



Załącznik nr 4a do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Niniejszym oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. 
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie” posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem/sami świadomy/mi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………   ……………………………………………… 

Data      Pieczęć i podpis Wykonawcy 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

wykonanie zadania pn.  

 
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie” 

 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/my własnoręcznym podpisem/sami 

świadomy/mi odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………………… 

Data       Pieczęć i podpis Wykonawcy 



 

 
 

Załącznik nr 5a do SIWZ 
 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.  

„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie” 
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  
 
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

.................................................................. 
Podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

 
2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
....................................... 
           (miejscowość, data)          
 

.................................................................. 
Podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt.  2 
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UMOWA Nr …. 

zawarta dnia ……………… w Jarocinie pomiędzy: 

spółką JAROCIN SPORT SP. Z O.O. z siedzibą w Jarocinie (adres siedziby: ul. Sportowa 6; 63-200 

Jarocin), NIP: 6172056633, REGON: 2515844080, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000162939, kapitał zakładowy: 57 252 000,00 zł reprezentowana przez: 

Przemysława Musielaka – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym 

a, 

………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy, Strony 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej jest kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku  

w Jarocinie. Usługa polegać będzie na: 

a) zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z Aquaparku zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: 

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych - (Dz.U. Nr 208, poz. 1240),  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r.  

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych 

zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 

108), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r.  

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych 

w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz 

sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012 r. poz. 261) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r.  

w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 747), 
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b) kontroli nad przestrzeganiem ogólnych przepisów WOPR oraz postanowień regulaminu 

obiektu, który stanowi załącznik nr 1 do umowy, 

c) wykonywaniu wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków ratownika, 

który stanowi załącznik nr 2 do umowy, 

d) zapewnieniu świadczenia usługi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; 

e) zapewnieniu ciągłości obsady trzech stanowisk ratowniczych w godzinach 

pracy Aquaparku i pływalni tj. 7 dni w tygodniu w następujących dniach i 

godzinach: 

od poniedziałku do piątku:  

- stanowisko I – od godz. 6:30 do godz. 22:00, 

- stanowisko II – od godz. 6:30 do godz. 22:00, 

- stanowisko III – od godz. 15:30 do godz. 21:30,  

od soboty do niedzieli:  

- stanowisko I – od godz. 6:30 do godz. 22:00, 

- stanowisko II – od godz. 6:30 do godz. 22:00, 

- stanowisko III – od godz. 9:30 do godz. 20:30,  

f) udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, podstawowym opatrzeniu ran  

i urazów, a w poważniejszych przypadkach wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, 

g) zabezpieczeniu wyposażenia pływalni w niezbędny sprzęt ratunkowy zgodny  

z obowiązującymi przepisami. Zmawiający zapewnia wyposażenie w sprzęt ratunkowy 

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

artykuły sanitarne w zakresie wynikającym z Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych 

obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i 

ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne z dnia  

27 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 261). 

h) bieżącym wyposażaniu ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP, 

i) dbaniu o stanowisko świadczenia usług oraz konserwację powierzonego sprzętu, 

j) prowadzeniu podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, 

k) przestrzeganiu procedur: 

- obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, 

- alarmowych, przy wypadkach w różnych miejscach obiektu, 
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- udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- łączności, 

l) określeniu i przestrzeganiu zakresu obowiązków i czynności ratowników na 

poszczególnych stanowiskach. 

2. Szacunkowa ilość roboczogodzin świadczenia przez Wykonawcę usług w okresie realizacji 

umowy wynosi 14.020. 

3. Opis Aquaparku w Jarocinie (w zakresie zabezpieczenia ratowniczego) opisany jest w 

projekcie budowlanym obiektu, znajdującym się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 2 

Kwalifikacje ratowników 

1. Wykonawca bądź osoby zaangażowane przez niego do realizacji usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności pracownicy czy też podwykonawcy, muszą 

posiadać uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w 

szczególności kwalifikacje Ratownika wodnego, zgodnie z uchwałą nr 1/5/2008 Prezydium 

Zarządu Głównego Wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego z dnia 6 grudnia 2008 

roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot umowy, stanowiący 

załącznik nr 3 do umowy, będący jej integralną częścią wraz z kopiami uprawnień 

posiadanych przez te osoby. 

 

§ 3 

Harmonogram świadczenia usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu do 28 dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego imienny harmonogram świadczenia usług przez ratowników  

w Aquaparku obejmujący wszystkie dni następnego miesiąca. Wszelkie zmiany  

w harmonogramie muszą być naniesione na grafik, który udostępniony będzie  

w pomieszczeniu dyżurki ratowniczej w Aquaparku. 

2. Czas świadczenia usług przez ratowników zaangażowanych przez Wykonawcę będzie 

zgodny z harmonogramem pracy Aquaparku, tj. przewidywać obsadę przez 7 dni  

w tygodniu trzech stanowisk w następujących dniach i godzinach: 

od poniedziałku do piątku:  

- stanowisko I – od godz. 6:30 do godz. 22:00 

- stanowisko II – od godz. 6:30 do godz. 22:00, 
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- stanowisko III – od godz. 15:30 do godz. 21:30,  

od soboty do niedzieli:  

- stanowisko I – od godz. 6:30 do godz. 22:00 

- stanowisko II – od godz. 6:30 do godz. 22:00, 

- stanowisko III – od godz. 9:30 do godz. 20:30,  

3. Każdorazowo, w czasie jednej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość 

usług świadczonych równocześnie przez minimum 3 ratowników w Aquaparku.  

4. Szacunkowa ilość godzin świadczenia przez Wykonawcę usług w okresie realizacji umowy 

wskazanym w § 10 wynosi 14.020. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zabezpieczenia ratowniczego z zakresu 

organizacyjnego, osobowego i pomocy przedlekarskiej. 

2. Wykonawca bądź osoby zaangażowane przez niego do wykonania usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy będą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoż. 

Wykonawca zobowiązuje się umieścić w Aquaparku, w ogólnodostępnym i widocznym 

miejscu, książkę skarg i wniosków oraz tablicę informacyjną o wykonywanej usłudze, na 

której muszą być zamieszczone: 

1) pełna nazwa Wykonawcy z adresem i telefonem osoby upoważnionej do kontaktu, 

2) imiona i nazwiska osób wykonujących usługi ratownicze z ramienia Wykonawcy w 

danym czasie. 

3. Wykonawca za korzystanie z basenu na własne potrzeby będzie rozliczany wg stawek 

ustalonych w cenniku Aquaparku.  

4. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosi odpowiedzialność za nie 

wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, leżące po stronie 

podwykonawców. 

5. Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

………………………………… 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy na terenie Aquaparku nieodpłatnie pomieszczenie  

socjalne i ratownicze oraz udostępni telefon umożliwiający połączenie  
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z numerami alarmowymi, w szczególności Europejskim Numerem Alarmowym (112) oraz 

numerami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o zwiększeniu 

zapotrzebowania na stanowiskach ratowniczych, w stosunku do postanowień zawartych w 

§ 3 ust. 3 umowy, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania apteczki w sprzęt medyczny, leki 

i artykuły sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający przekaże protokołem Wykonawcy wyposażenie niezbędne w celu 

świadczenia przez Wykonawcę pierwszej pomocy przedlekarskiej na obiekcie Aquaparku. 

5. W czasie trwania umowy Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać umowy z innym 

podmiotem, na podstawie której podmiot ten miałby, w tym samym obiekcie świadczyć 

usługi analogiczne do usług świadczonych przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

Kontrola przestrzegania umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego kontrolowania należytego wykonania 

usługi przez Wykonawcę. Kontrole będą odnotowane w dzienniku pracy ratowników, a 

ewentualne uchybienia muszą zostać usuwane na bieżąco. Uprawnionym do 

przeprowadzenia kontroli jest Prezes zarządu Zamawiającego lub upoważniona przez niego 

osoba. 

2. Stwierdzenie rażących naruszeń z zakresu zabezpieczenia ratowniczego, a w szczególności 

zaniedbania ze strony Wykonawcy mogące narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające 

z Aquaparku będą podstawą do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez 

wypowiedzenia i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości kosztów zastępstwa 

ratowniczego realizowanego przez inny podmiot przez okres 2 miesięcy od daty rozwiązania 

umowy. 

 

§ 7 

Zasady wynagradzania 

1. Cena umowna brutto za realizację przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 wynosi brutto: 

[….] zł (słownie: […] złotych i 00/100). 

2. Cena umowna za 1 h: (słownie………………………….), VAT% ……………, Cena 1h brutto 

………………..zł (słownie…………………………..). 

3. Cena umowna za 1 miesiąc świadczenia usługi: (słownie…………………………….), VAT% 

…………………………, Cena 1h brutto ……………….. zł (słownie ……………………………..). 
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4. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………..  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

obejmującej wszystkie godziny usług świadczonych w danym miesiącu kalendarzowym. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 

wynikających z realizacji niniejszej umowy. 

6. W przypadku przerwy technologicznej (okres wyłączenia obiektu, w czasie którego usuwana 

jest woda z basenów, dokonywane są przeglądy, prace konserwacyjne, następnie ponownie 

napełniane są baseny. Po przeprowadzeniu powyższych czynności dokonywane są badania 

wody przez Sanepid. Przerwa powinna trwać 7 – 14 dni) wynagrodzenie Wykonawcy będzie 

proporcjonalnie umniejszone. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, w wyniku którego nastąpi przestój, wstrzymanie działalności Aquaparku 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 

450,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100) za każdą godzinę przerwy 

w funkcjonowaniu Aquaparku.  

2. Za nieprzestrzeganie obowiązków ratownika określonych w szczególności w załączniku nr 2 

do niniejszej umowy, Zamawiający może nałożyć każdorazowo karę umowną w wysokości 

100,00 zł (słownie złotych: sto złotych i 00/100) za każde naruszenie obowiązków przez 

poszczególne osoby zaangażowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

kary umowne. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia nałożonych kar umownych z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Ubezpieczenie i odpowiedzialność za szkody 

1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (polisa OC) z obowiązkiem każdorazowego 

przedłożenia Zamawiającemu aktualnej kopii polisy ubezpieczenia. Suma gwarancyjna co 

najmniej 100.000,00 złotych. 
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2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca oraz osoby zaangażowane przez niego do wykonania 

usług będących przedmiotem niniejszej umowy ponoszą, w szczególności odpowiedzialność 

za: 

1) kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) wszelkie osoby kąpiące się i pływające w wodzie oraz znajdujące się w obrębie niecki 

basenu, w obrębie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 

3) wszelkie szkody wyrządzone, w związku z realizacją umowy przez osoby zaangażowane 

przez Wykonawcę do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy OC) 

najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy 

Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę 

oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis OC). W przypadku nieprzedłożenia umowy 

ubezpieczenia (polisy OC), o której mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia 

umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez drugą ze stron umowy i będzie 

realizowana w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 11 

Zmiany, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia, 

3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

4) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia tych zmian w przypadku zmiany przez Zamawiającego Regulaminu 

obiektu. 
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5) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia tych zmian w przypadku ograniczenia ilości zleconych godzin w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej. 

6) dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie szacunkowej ilości roboczogodzin 

świadczenia przez Wykonawcę usługi, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. awarii obiektu, nieszczęśliwych 

wypadków osób korzystających z obiektu, przerwy technologicznej (okres wyłączenia 

obiektu, w czasie którego usuwana jest woda z basenów, dokonywane są przeglądy, prace 

konserwacyjne, następnie ponownie napełniane są baseny. Po przeprowadzeniu 

powyższych czynności dokonywane są badania wody przez Sanepid. Przerwa powinna 

trwać 7 – 14 dni), czego konsekwencją będzie zmiana wartości wynagrodzenia za 

przedmiot zamówienia. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w kwocie ………………. zł, stanowiącej 10 % całkowitej ceny ofertowej, o 

której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: …………… 

3. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  

4. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

1.  Cenę oferty należy podawać w Załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy. 

2.  Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w Dziale III SIWZ. 

3.  Cena ofertowa powinna obejmować koszty przygotowania, koszty usług nie ujętych w 

Dziale III SIWZ, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, przykładowo: podatek VAT, koszty wszystkich prac 

przygotowawczych, koszty dojazdu itp. 

4.  Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 

5.  Wszystkie wartości pośrednie oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6.  Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub 

koszty wytworzenia. 

7.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

8.  Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku 

akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. 

9.  W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT określonej 

przez zamawiającego, wykonawca powinien się zwrócić do zamawiającego o 

wyjaśnienie składając je nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  
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 REGULAMIN OGÓLNY AQUAPARKU 
 

1. Aquapark jest obiektem  należącym do Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie. 
2. Obiekt jest otwarty codziennie w godz. od 630 do 2200.  
3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana zapoznać się z przepisami 

regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom. 
4. Zajęcia na terenie Aquaparku odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć.  
5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem,                       

a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności                     
w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. 
Zarząd Spółki gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający 
dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

6. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera Systemu 
Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie                  
z obowiązującym w Aquaparku cennikiem usług. Transponder upoważnia do 
korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie Aquaparku i podlega 
rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w recepcji Aquaparku.  

7. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania 
wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w obiekcie. 

8. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu aktywacji transpondera do momentu 
odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty. 

9. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu 
na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.  

10. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika                        
z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.  

11. Za zniszczenie lub zgubienie transpondenta pobierana jest opłata w wysokości 70,00 
złotych brutto.  

12. Uprawnione do wstępu ulgowego są wyłącznie osoby posiadające stosowne 
dokumenty i okazujące je na życzenie obsługi Aquaparku.  

13. Zarząd Spółki może czasowo ograniczyć wstęp do Aquaparku ze względu na 
przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających. 

14. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na obiekt. 
15. W czasie godzin ogólnodostępnych dopuszcza się jednoczesną obecność na terenie 

Aquaparku do 180 osób.  
16. Wchodzący na teren Aquaparku mogą korzystać z monitorowanej szatni głównej                    

i pozostawiać tam wierzchnie okrycie.   
17. Zarząd Spółki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni głównej.  
18. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się we właściwej szatni. Przy recepcji 

Aquaparku obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe 
(niedopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się 
zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni. 

19. Za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego ust. 18 Jarocin Sport upoważniony 
będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 50,00 złotych.  

20. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka 
została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach: pieniądze i przedmioty 
wartościowe Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności. 

21. Pieniądze i przedmioty wartościowe należy zostawić w szafkach depozytowych.  
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22. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także 
po skorzystaniu z WC), odkażenie stóp i przejście na halę basenową przez brodzik            
z wodą oraz urządzenie odkażające.  

23. Z uwagi na śliskie i mokre nawierzchnie występujące na terenie Aquaparku każdy 
użytkownik zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność podczas korzystania                
z wszelkich atrakcji wodnych oraz we wszelkich pomieszczeniach znajdujących  się 
na terenie Aquaparku. W przypadku powstania szkody, w tym w szczególności 
uszkodzenia ciała użytkownika, spowodowanego brakiem zachowania szczególnej 
ostrożności Aquapark oraz Spółka nie będą ponosić cywilnej odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

24. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający 
wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo 
innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń 
elementów wyposażenia Aquaparku:  

a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, 
b) dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.  

25. Dzieci do lat 8 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. 
Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci                              
i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na 
terenie Aquaparku według obowiązującego cennika. 

26. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez nadzoru dzieci nie umiejących 
pływać. 

27. Dzieci do lat 2 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho 
majtki do kąpieli. 

28. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, 
chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym 
z upławami, kurzajkami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami                  
i bandażami na ciele oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych 
norm.  

29. Osobom niepełnosprawnym z ważnym Orzeczeniem o Stopniu Niepełnosprawności               
z ustalonym symbolem przyczyny niepełnosprawności jako 01-U (upośledzenie 
umysłowe), 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu),                   
10-N (choroby neurologiczne), 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe)  przysługuje 
ulgowy bilet wstępu za okazaniem na życzenie obsługi Aquaparku dokumentu 
pozwalającego stwierdzić status osoby niepełnosprawnej i symbol 
niepełnosprawności. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej z symbolem przyczyny 
niepełnosprawności wskazanym powyżej przysługuje wstęp bezpłatny.  

30. Osobom niepełnosprawnym z ważnym Orzeczeniem o Stopniu Niepełnosprawności               
z ustalonym symbolem przyczyny niepełnosprawności innym niż wymienione w pkt. 
27 niniejszego regulaminu przysługuje ulgowy bilet wstępu za okazaniem na życzenie 
obsługi Aquaparku dokumentu pozwalającego stwierdzić status osoby 
niepełnosprawnej i symbol niepełnosprawności. Opiekun osoby niepełnosprawnej                   
z symbolem przyczyny niepełnosprawności innym niż wymienione w pkt. 27 
niniejszego regulaminu nabywa bilet wstępu zgodny z obowiązującym cennikiem.  

31. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są            
o zgłoszenie się w recepcji Aquaparku.  

32. Osoby niepełnosprawne korzystające z Aquaparku i poruszające się na wózkach, 
obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich 
pomieszczeniach.  
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33. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się 
nakazom ratowników oraz personelu Aquaparku. 

34. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK. 
35. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników 

oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników 
lub personel obiektu. 

36. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują 
regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. 
Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest zobowiązana do zapoznania się                 
z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom. 

37. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby   
o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością 
(lub po konsultacji ze swoim lekarzem). 

38. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika. 
39. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. 
40. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo 

pływających, tory 2 i 5  przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4  
przeznaczone są dla osób dobrze pływających. 

41. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do 
Prezesa Zarządu Spółki i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. 
Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup 
zorganizowanych. 

42. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest „długi gwizdek”. Po usłyszeniu 
sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub 
personelu.  

43. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji są oznakowane                   
i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione. 

44. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się 
na terenie obiektu nie wolno:  

a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby 
ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 

b. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji, 
c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 
d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą 

wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,  
e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość 

wody, jeżeli nie umie się pływać, 
f. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika, 
g. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych 

niebezpiecznych przedmiotów,  
h. biegać, popychać i wrzucać do wody,  krzyczeć oraz zachowywać się w sposób 

zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu, 
i. wszczynać fałszywych alarmów,  
j. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, 
k. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach, 
l. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, 

schody), 
m. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza 

sytuacjami wypadkowymi, 
n. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych, 
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o. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej, 
p. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu, 
q. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu, 
r. wnosić sprzętu muzycznego i grającego, 
s. palić tytoniu, 
t. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i 

natrysków, 
u. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, 
v. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów 

utrudniających komunikację w obiekcie. 
45. Za nieprzestrzeganie zakazów określonych w pkt 42-44 Jarocin Sport upoważniony 

będzie do naliczenia kary pieniężnej w stosunku do korzystającego z obiektu, który 
naruszył dany zakaz w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

46. Podczas kąpieli oraz pływania bezwzględny zakaz wchodzenia do wody                             
w soczewkach kontaktowych oraz okularach. W przypadku przebywania na hali 
basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób 
uniemożliwiający ich spadnięcie. 

47. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie                 
w  strefie suchej obiektu. 

48. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się 
wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Spółki.   

49. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej 
50. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre 

obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób 
przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego 
regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte  
z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od 
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

51. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą 
odpowiedzialność materialną w 100% za wyrządzone szkody. 

52. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni 
wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech 
tygodni od daty pozostawienia. 

53. Z saunarium mogą korzystać dzieci od lat 10.  
54. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie 

prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne 
imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządu Spółki.  

55. Zarząd Spółki może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień 
prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z Aquaparku może 
przerwać prowadzenie zajęć.  

56. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Zarządu Spółki.  
57. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne 

oraz Zarząd Spółki.  
58. Aquapark ani spółka nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia 

wynikłe  z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 
 

Zatwierdził  
  

        ………………………………….. 
        (data i czytelny podpis)  
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REGULAMIN PRACY RATOWNIKA  

1. Ratownik pełni dyżur na terenie Aquaparku lub Kompleksu Basenów Odkrytych                      
w stroju oznaczonym emblematem „RATOWNIK”. 

2. Ratownik podczas dyżuru powinien: 
 reagować na każdy sygnał wzywania pomocy, 
 podejmować akcję ratowniczą,  
 sporządzać raport w dzienniku pracy,  
 zwracać uwagę na higienę osobistą i właściwy strój pływających zgodnie                               

z obowiązującym Regulaminem Aquaparku oraz Regulaminem Basenów 
Odkrytych,  

 przekazać dyżur następcy,  
 zgłosić potrzebę przerwy w pracy kierownikowi zmiany.  

3. Ratownik zobowiązany jest do codziennej kontroli sprawności sprzętu ratowniczego.  
4. Ratownik zobowiązany jest do prowadzenia raportów dziennych w formie Dziennika 

Pracy Ratownika.  
5. Ratownik zobowiązany jest do:  

 oceny umiejętności pływackich osób korzystających z pływalni,  
 szczególnego kontrolowania strefy dla niepływających.  

6. Ratownik powinien sygnalizować za pomocą urządzeń alarmowych wszelkie 
wykroczenia obowiązującego Regulaminu Aquaparku lub Regulaminu Basenów 
Odkrytych przez pływających.  

7. Ratownik zobowiązany jest do codziennego pomiaru temperatury wody i powietrza. 
8. Ratownik powinien przeciwdziałać użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego 

przeznaczeniem.  
9. Ratownik zobowiązany jest do systematycznych szkoleń organizowanych przez MSW 

i posiadania aktualnych zweryfikowanych uprawnień.  
10. Ratownik o wszelkich zagrożeniach powinien niezwłocznie informować Prezesa 

Zarządu Spółki.  
11. Ratownik dba o wyposażenie apteczki i sprawność sprzętu medycznego.  
12. Ratownik w razie wypadku powinien:  

 Udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.  
 Wezwać pogotowie ratunkowe.  
 Wezwać rodziców lub opiekunów osoby poszkodowanej.  
 W razie potrzeby zawiadomić policję.  
 Zawiadomić Kierownictwo Spółki.   

13. Na samodzielnym stanowisku może pracować jedynie osoba z uprawnieniami 
ratownika wodnego.  

14. Ratownik młodszy może wykonywać swoje obowiązki wyłącznie pod nadzorem 
ratownika wodnego.  

15. Ratownik przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnych zobowiązany jest sprawdzić 
drożność ślizgów, a dodatkowo w czasie temperatur utrzymujących się poniżej 0oC stan 
oblodzenia wewnętrznych części rur zjazdowych. 

16. Ratownik jest odpowiedzialny za usuwanie zastoin wodnych wokół wanien jacuzzi 
basenu rekreacyjnego.  

17. Ratownik dba o czystość i porządek na basenie.  



2 
 

18. Ratownik o wszelkich zauważonych niesprawnościach na obiekcie powinien 
poinformować kierownictwo Spółki.   

19. Ratownik odpowiada za przestrzeganie przez osoby korzystające z Aquaparku 
regulaminów stanowiskowych, w szczególności:  

 Regulamin korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnej w brodziku.  
 Regulamin Sztucznej Rzeki.  
 Regulamin zjeżdżalni dla dzieci.  
 Regulamin zjeżdżalni żółtej.  
 Regulamin zjeżdżalni niebieskiej.  
 Regulamin sauny fińskiej.  
 Regulamin sauny rzymskiej.  
 Regulamin korzystania z basenu do kąpieli perełkowej.  
 Regulamin Whirpool i Jacuzzi.  
20. Za każde uchybienie w pracy ratownika kierownictwo Spółki może nałożyć na 

ratownika karę w następującej wysokości 100,00 złotych za każde uchybienie.  
21. Nałożona kara będzie miała formę pisemnego wezwania do zapłaty. Kara będzie 

każdorazowo potrącana z należnego wynagrodzenia miesięcznego ratownika i będzie 
rozliczana w miesiącu nałożenia.  

22. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Jarocin Sport Sp. z o.o.                 
w Jarocinie.  

 

 

Jarocin, dnia 27 stycznia 2015 roku 

 

 

…………………………………. 

 Prezes Zarządu  

 

 


