
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (jeżeli dotyczy):  

www.jarocinsport.pl 
 

Ogłoszenie nr 345676 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.  
Jarocin: Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i kompleksu Basenów 

Odkrytych w Jarocinie. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie, krajowy numer 
identyfikacyjny 25158408000000, ul. ul. Sportowa  6, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, 



państwo Polska, tel. 627 473 104, e-mail , faks 627 472 974.  
Adres strony internetowej (URL): www.jarocinsport.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL) 
tak  
www.jarocinsport.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
tak  
www.jarocinsport.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
W formie pismenej 
Adres:  
Jarocin Sport Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  



 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa ratownicza 
Aquaparku w Jarocinie i kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie. 
Numer referencyjny:  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 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 
JAROCIN i kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie. Usługa polegać będzie na: a) 
zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z Aquaparku i kompleksu Basenów 
Odkrytych 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. z 
2016 r. poz. 656 j.t.), - 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 postanowień regulaminu obiektu Aquaparku, 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) kontroli nad przestrzeganiem 
postanowień regulaminu obiektu Basenów Odkrytych, który stanowi załącznik nr 3 do 
umowy; e) zapewnieniu świadczenia usługi przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; f) 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, g) zapewnieniu ciągłości obsady trzech stanowisk ratowniczych w godzinach 
pracy Basenów Odkrytych tj. w okresie od dnia 23.06.2017r. do 31.08.2017r. tj. 7 dni w 
tygodniu przy założeniu sprzyjających warunków pogodowych w następujących dniach i 
godzinach: od poniedziałku do niedzieli: - stanowisko I – od godz. 10:00 do godz. 17:00, - 



stanowisko II – od godz. 11:00 do godz. 19:00, - stanowisko III – od godz. 11:00 do godz. 
19:00. h) udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, podstawowym opatrzeniu ran i 
urazów, a w poważniejszych przypadkach wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, i) 
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). j) bieżącym 
wyposażaniu ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP, k) dbaniu o 
stanowisko świadczenia usług oraz konserwację powierzonego sprzętu, l) prowadzeniu 
podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, m) przestrzeganiu procedur: - 
obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, - alarmowych, przy wypadkach w 
różnych miejscach obiektu, - udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, - łączności; n) 
określeniu i przestrzeganiu zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych 
stanowiskach. 3. Szacunkowa ilość roboczogodzin świadczenia przez Wykonawcę usług w 
okresie realizacji umowy wynosi: dla obiektu Aquaparku 14.020, dla obiektu Basenów 
Odkrytych 811. 4. Opis Aquaparku w Jarocinie (w zakresie zabezpieczenia ratowniczego) 
opisany jest w projekcie budowlanym obiektu, znajdującym się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 5. Opis Basenów Odkrytych (w zakresie zabezpieczenia ratowniczego) 
opisany jest w projekcie budowlanym obiektu, znajdującym się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 6. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub 
w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot 
zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako 
podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 
II.5) Główny kod CPV: 75252000-7 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, w 



wymiarze 5.000 roboczogodzin. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów: 
Okres w miesiącach: 12 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże 
on, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności tj.: zgodę ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 
12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 j.t.). 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego 
warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł brutto. 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 2.3.1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający 
uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał minimum 3 usługi 
ratownictwa wodnego przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy i wartości w tym okresie 
nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto). 2.3.2. 
Warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą 
ratowniczą w ilości minimum 10 osób, posiadających uprawnienia ratownika wodnego 
zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz 
posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp nie  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  



Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) 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, 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; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) 
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 3) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 4) zgodę ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 
12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 j.t.). 5) Oświadczenie wykonawcy składane na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
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 zawarcia 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; 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w 
innej formie niż pieniądz, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b i c działu IX SIWZ 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  
Informacja na temat wadium  
1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP): Zamawiający ustalił wysokość wadium w 
kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wadium 2.1 Wadium może 
być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku 
składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej 
gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Miejsce i 
sposób wniesienia wadium a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 
konto spółki Jarocin Sport sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie nr konta: 97 1090 1131 0000 0000 
1300 3386 z dopiskiem: „Wadium w przetargu na: „Kompleksowa obsługa ratownicza 
Aquaparku JAROCIN i kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie.” b) Zamawiający, 
wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do 
wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego, tj. 
Jarocin Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin - przed 
upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie 
jest wymagane jako warunek konieczny. c) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą 
wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa 
w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 4. Termin wniesienia 
wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium 1) 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 



najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 
przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli 
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) W pozostałych 
sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają 
zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 6. Utrata wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium 
wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  



 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia: 
nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 
Cena 94 
Doświadczenie zawodowe ratowników wykonujących usługę 6 



 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  



Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 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 umowy polegającą na zmianie osób uczestniczących w zamówieniu, 3) dopuszczalna 
jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot 
świadczenia, 4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do 
nowego stanu prawnego, 5) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze 
skutkami wprowadzenia tych zmian w przypadku zmiany przez Zamawiającego Regulaminu 
obiektu. 6) 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. 7) dopuszczalne są zmiany 
zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian w przypadku 
ograniczenia ilości zleconych godzin dla zabezpieczenia ratowniczego kompleksu Basenów 
Odkrytych w przypadku złych warunków pogodowych w okresie od 23.06.2017r. do 
31.08.2017r. W takich przypadkach wynagrodzenie Wykonawcy będzie proporcjonalnie 
umniejszone, 8) 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. 9) 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy 
zmiany o których mowa w ust. 3 powyżej spowodowały zmiany kosztów realizacji umowy w 
całym okresie jej obowiązywania o więcej niż 10%. Zmiana wynagrodzenia dotyczy 
wyłącznie tej części wynagrodzenia, która nie została jeszcze przez Zamawiającego zapłacona 
i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia. W 



przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej Wykonawca może wystąpić do 
Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od 
dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, pod rygorem uznania, iż zmiana 
przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 24/11/2016, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) 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  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY* 

w postępowaniu na wykonanie zadania pn.  

„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku JAROCIN i kompleksu Basenów 
Odkrytych 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 jednostkową*: 

4.1. Cena 1h świadczenia usługi przez jednego ratownika na  terenie Aquaparku JAROCIN 

(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: _____________________________________________________________) 
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4.2. Cena 1h świadczenia usługi przez jednego ratownika na  terenie kompleksu Basenów 

Odkrytych (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: _____________________________________________________________) 

4.3. 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 

  

data pieczęć i podpis Wykonawcy 
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** Uzupełnia Wykonawca, podając ilość ratowników (od 0-10) na każdym dyżurze 
dysponujących doświadczeniem zawodowym powyżej 2000 rbh 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Z ART. 22 UST.1 USTAWY PZP 
 

„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku JAROCIN i kompleksu Basenów 

Odkrytych 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 
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Załącznik nr 2 do umowy  

 

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 Użytkowników. Ponadto Ratownik jest zobowiązany każdorazowe 
wykroczenie Regulaminu Aquaparku lub kompleksu Basenów Odkrytych powodujące 
naliczenie opłaty dodatkowej niezwłocznie zgłosić obsłudze recepcji Aquaparku celem 
jej naliczenia, w szczególności wykroczenie powodujące łamanie zapisów § 4 
Odpowiedzialność i Obowiązki Klienta Regulaminu Aquaparku.  

7. Ratownik zobowiązany jest do codziennego pomiaru temperatury wody i powietrza, 
poziomu chloru, chloru zmiennego i ph. 

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, szczególnie aktualnego kursu 
KPP.  

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

14. 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. 

15. Ratownik jest odpowiedzialny za czyszczenie niecki basenu brodzika na terenie 
kompleksu Basenów Odkrytych każdorazowo w razie potrzeb nie mniej niż 1 raz w 
tygodniu  

16. Ratownik jest odpowiedzialny za usuwanie zastoin wodnych wokół niecki basenu 
sportowego, niecki basenu rekreacyjnego i wanien jacuzzi basenu rekreacyjnego w 
Aquaparku JAROCIN.    

17. Ratownik dba o czystość i porządek na basenie.  
18. Ratownik jest odpowiedzialny za czyszczenie linii brzegowej niecki basenu sportowego 

i rekreacyjnego w Aquaparku JAROCIN. Czynności te wykonuje się na pierwszej 
zmianie codziennie od godziny 7.30.  

19. Ratownik odpowiedzialny jest za czyszczenie niecki basenu rekreacyjnego i usuwanie 
powstających glonów na bieżąco w Aquaparku JAROCIN.  

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

21. Ratownik odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie basenu, nie 
ma więc możliwości nieuzasadnionego opuszczania stanowiska pracy.  

22. Ratownik odpowiada za przestrzeganie przez osoby korzystające z Aquaparku i 
kompleksu Basenów Odkrytych 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.  
23. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Jarocin Sport Sp. z o.o.                 

w Jarocinie.  

 

 

Jarocin, dnia 9 listopada 2016 roku 

 

Przemysław Musielak  

 Prezes Zarządu  

 

 



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 JAROCIN i kompleksu Basenów Odkrytych 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 świadczenie usług, 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 JAROCIN i kompleksu Basenów Odkrytych 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 JAROCIN i kompleksu Basenów Odkrytych 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 JAROCIN i kompleksu Basenów 

Odkrytych 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 JAROCIN i kompleksu Basenów 
Odkrytych 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  

zawarta dnia …………………………. roku w Jarocinie pomiędzy: 

spółką JAROCIN SPORT SP. Z O.O. W JAROCINIE, z siedzibą w Jarocinie (adres siedziby:                              

ul. Sportowa 6; 63-200 Jarocin), NIP: 6172056633, REGON: 251584080, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000162939, kapitał zakładowy: 60 735 000,00 zł 

reprezentowaną przez: 

Przemysława Musielaka – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

……………………………. reprezentowanym przez:  

……………………………………………… 

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  

JAROCIN i kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie. Usługa polegać będzie na: 

a) zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z Aquaparku JAROCIN i Basenów 

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

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

b) kontroli nad przestrzeganiem postanowień regulaminu obiektu Aquaparku, który 

stanowi załącznik nr 1 do umowy, 

c) wykonywaniu wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków 

ratownika, który stanowi załącznik nr 2 do umowy, 

d) kontroli nad przestrzeganiem postanowień regulaminu obiektu Basenów Odkrytych, 

który stanowi załącznik nr 3 do umowy, 

e) zapewnieniu świadczenia usługi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

f) 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. 10:30 do godz. 21:30,  

g) zapewnieniu ciągłości obsady trzech stanowisk ratowniczych w godzinach pracy 

Basenów Odkrytych tj. w okresie od dnia 23.06.2017r. do 31.08.2017r.  tj. 7 dni w 

tygodniu przy założeniu sprzyjających warunków pogodowych w następujących 

dniach i godzinach: 

od poniedziałku do niedzieli:  

- stanowisko I – od godz. 10:00 do godz. 17:00, 

- stanowisko II – od godz. 11:00 do godz. 19:00, 

- stanowisko III – od godz. 11:00 do godz. 19:00. 

h) udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, podstawowym opatrzeniu ran  

i urazów, a w poważniejszych przypadkach wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, 

i) zabezpieczeniu wyposażenia pływalni w niezbędny sprzęt ratunkowy zgodny  

z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zapewnia wyposażenie w sprzęt 
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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), 

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

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

l) prowadzeniu podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, 

m) przestrzeganiu procedur: 

- obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, 

- alarmowych, przy wypadkach w różnych miejscach obiektu, 

- udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- łączności, 

n) określeniu i przestrzeganiu zakresu obowiązków i czynności ratowników na 

poszczególnych stanowiskach. 

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

umowy wynosi: dla obiektu Aquaparku 14.020, dla obiektu Basenów Odkrytych 811. 

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

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

4. Opis Basenów Odkrytych (w zakresie zabezpieczenia ratowniczego) opisany jest w 

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

 

§ 2 

Kwalifikacje ratowników 

Przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot umowy, stanowiący załącznik 

nr 4 do umowy, będący jej integralną częścią wraz z kopiami uprawnień posiadanych przez te 

osoby. Każda zmiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wymaga akceptacji 

Zamawiającego oraz wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.  

 

§ 3 

Harmonogram świadczenia usług 

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

kalendarzowego imienny harmonogram świadczenia usług przez ratowników  
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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. Do dnia 15 czerwca 2017r. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

imienny harmonogram świadczenia usług przez ratowników  

w kompleksie Basenów Odkrytych obejmujący wszystkie dni  następnego miesiąca 

zakładając tym samym pełną obsługę w każdy dzień działalności obiektu przy 

sprzyjających warunkach pogodowych. Wszelkie zmiany w harmonogramie muszą być 

naniesione na grafik, który udostępniony będzie w pomieszczeniu dyżurki ratowniczej 

na terenie kompleksu Basenów Odkrytych.  

3. 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, 

- 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. 10:30 do godz. 21:30,  

o) Czas świadczenia usług przez ratowników zaangażowanych przez Wykonawcę będzie 

zgodny z harmonogramem pracy Basenów Odkrytych, tj. w okresie od dnia 

23.06.2017r. do 31.08.2017r.  tj. 7 dni w tygodniu przy założeniu sprzyjających 

warunków pogodowych w następujących dniach i godzinach: 

od poniedziałku do niedzieli:  

- stanowisko I – od godz. 10:00 do godz. 17:00, 

- stanowisko II – od godz. 11:00 do godz. 19:00, 

- stanowisko III – od godz. 11:00 do godz. 19:00.  

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

usług świadczonych równocześnie przez minimum 3 ratowników w Aquaparku i 
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minimum 3 ratowników w kompleksie Basenów Odkrytych w okresie jego działalności 

sezonowej.  

5. Szacunkowa ilość godzin świadczenia przez Wykonawcę usług w okresie realizacji 

umowy wskazanym w § 10 wynosi: dla obiektu Aquaparku 14.020, dla obiektu 

Basenów Odkrytych 811.   

§ 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 i na terenie kompleksu Basenów 

Odkrytych, 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 i w cenniku kompleksu Basenów Odkrytych.   

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

wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, leżące po stronie 

podwykonawców. 

5. Wykonawca zapewnieni, aby każdy ratownik realizujący przedmiot niniejszego 

zamówienia, posiadał:  

1) aktualne uprawnienia nadane przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na 

wykonywanie ratownictwa wodnego, wydane przez Ministra Właściwego do Spraw 

Wewnętrznych, 

2) zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,  

3) zaświadczenie o odbytym badaniu lekarskim,  

4) orzeczenie o odbytym badaniu do celów sanitarno – epidemiologicznych,  

5) zaświadczenie o odbyciu aktualnego szkolenia BHP. 

6. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 

do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 
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zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

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

…………………………………..  

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy na terenie Aquaparku i kompleksu Basenów Odkrytych 

nieodpłatnie pomieszczenie  socjalne i ratownicze oraz udostępni telefon umożliwiający 

połączenie 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 i 

kompleksu Basenów Odkrytych. 

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 lub kompleksu Basenów Odkrytych będą podstawą do 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia i obciążenia Wykonawcy 
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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: ……………………………………………… 00/100). 

2. Cena umowna za 1 h świadczenia usługi w Aquaparku JAROCIN: …….. zł netto (słownie: 

………… 00/100), VAT% ……, Cena 1h brutto …………………. zł (słownie: …………………….. 

00/100). 

3. Cena umowna za 1h świadczenia usługi na terenie kompleksu Basenów Odkrytych …….. zł 

netto (słownie: ………… 00/100), VAT% ……, Cena 1h brutto …………………. zł (słownie: 

…………………….. 00/100). 

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. 

7. W przypadku złych warunków pogodowych w okresie działalności kompleksu Basenów 

Odkrytych, tj. w okresie od 23.06.2017r. do 31.08.2017r. powodujących, że obiekt będzie 

nieczynny 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 lub 

kompleksu Basenów Odkrytych 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 lub 

kompleksu Basenów Odkrytych.   

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

2 do niniejszej umowy, Zamawiający może nałożyć każdorazowo karę umowną w 
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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 nie 

niższa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 

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 
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Zmiany w umowie 

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 umowy polegającą na zmianie osób uczestniczących w 

zamówieniu, pod warunkiem że zastępowane osoby posiadające nie gorsze kwalifikacje  

3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

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

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

5) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia tych zmian w przypadku zmiany przez Zamawiającego Regulaminu 

obiektów,  

6) 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, 

7) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia tych zmian w przypadku ograniczenia ilości zleconych godzin dla 

zabezpieczenia ratowniczego kompleksu Basenów Odkrytych w przypadku złych 

warunków pogodowych w okresie od 23.06.2017r. do 31.08.2017r. W takich 

przypadkach wynagrodzenie Wykonawcy będzie proporcjonalnie umniejszone,  

8) 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. 

9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w 

przypadku, gdy zmiany o których mowa w ust. 3 powyżej spowodowały zmiany 
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kosztów realizacji umowy w całym okresie jej obowiązywania o więcej niż 10%. 

Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie tej części wynagrodzenia, która nie 

została jeszcze przez Zamawiającego zapłacona i nie może przekroczyć łącznie 

5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia. W przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 3 powyżej Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z 

uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, pod rygorem uznania, iż 

zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 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 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach 

obowiązującego prawa, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) gdy dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy; 

d) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami 

określonymi w niniejszej umowie; 

e) skreślenia z wykazu podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa 

wodnego prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych; 
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f) braku możliwości zapewnienia pracowników posiadających uprawnienia do 

świadczenia usługi; 

g) braku ubezpieczenia OC. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu 

wynosi 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia 

od umowy, a określonych w niniejszym paragrafie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać 

złożone przez cały okres wykonywania umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§14 

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 

 



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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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Zarządu  

Nr 01/11/2016 
z dnia 9 listopada 2016 roku  

  
 

REGULAMIN AQUAPARKU JAROCIN 
 

Regulamin Aquaparku JAROCIN określa organizację i porządek procesu korzystania ze świadczonych 
przez Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie usług, warunki na podstawie których Aquapark JAROCIN 
świadczy usługi na rzecz jego użytkowników oraz zakres czynności jego pracowników i warunki 
współdziałania między pracownikami, a Użytkownikami obiektu dla zapewnienia sprawności 
funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników. Regulamin ponadto zawiera prawa i 
obowiązki użytkowników i opiekunów odwiedzających Aquapark.  
 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Przed wejściem na teren Aquaparku  oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych 
urządzeń / usług Aquaparku należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i 
użytkowania poszczególnych urządzeń.  

2. Regulamin obowiązuje jego wszystkich użytkowników, Odwiedzających i Opiekunów, służy 
zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Przyjmuje się, iż z 
chwilą zakupu biletu/karnetu wstępu, każdy Użytkownik lub Opiekun akceptuje postanowienia 
Regulamin oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na 
terenie obiektu.  

3. Obiekt jest otwarty codziennie w godz. od 630 do 2200.  
4. Podmiotem zarządzającym Aquaparkiem jest Jarocin Sport Sp. z  o.o. w Jarocinie, z siedzibą w 

63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6.  
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. Klient za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu jest zobowiązany uiścić w kasie opłaty 
dodatkowe zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

7. Naliczenie opłaty dodatkowej nie zwalnia Właściciela obiektu z możliwości dochodzenia 
odszkodowania na drodze cywilnej.   

8. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Zarządu Spółki.  
9. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarząd 

Spółki.  
10. Aquapark ani Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe  z 

nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 
11. Użytkownikom, Odwiedzającym i Opiekunom zabrania się rozprowadzania na terenie 

Aquaparku ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody 
Prezesa Zarządu Spółki. Wszelkie ogłoszenia wymagają zgody Prezesa Zarządu.  
 

§ 2 ZASADY PŁATNOŚCI  
 

1. 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 
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znajdujących się w obiekcie Aquaparku i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w recepcji 
Aquaparku.  

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

3. Klient ma obowiązek przypiąć transponder do nadgarstka w sposób zapobiegający jego 
utracie, nosić go w ten sposób przez cały czas pobytu na terenie Aquaparku oraz okazywać na 
każde żądanie obsługi Aquaparku.  

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

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

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

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

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

9. Zajęcia na terenie Aquaparku odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć.  
10. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na obiekt. 
11. 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.  

12. Osobom niepełnosprawnym z ważnym Orzeczeniem o Stopniu Niepełnosprawności z 
ustalonym symbolem przyczyny niepełnosprawności innym niż wymienione w pkt. 11 
niniejszego paragrafu 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. 11 niniejszego paragrafu nabywa bilet 
wstępu zgodny z obowiązującym cennikiem.  

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

 
§3 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. W czasie godzin ogólnodostępnych dopuszcza się jednoczesną obecność na terenie Aquaparku 
do 180 osób.  

2. Wchodzący na teren Aquaparku mogą korzystać z monitorowanej szatni głównej i pozostawiać 
tam wierzchnie okrycie.   

3. 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 recepcji.  

4. 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. 

5. Pieniądze i przedmioty wartościowe należy zostawić w szafkach depozytowych.  
6. 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. 
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7. 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.  

8. Na terenie hali basenowej mogą przebywać wyłącznie osoby w strojach kąpielowych zgodnie z 
wymogami ust. 7 lub opiekunowie grup zorganizowanych w stosownym stroju sportowym 
(krótkie spodenki, koszulka typu T-shirt).  

9. 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. 

10. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać. 
11. Dzieci do lat 2 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do 

kąpieli. 
12. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika. 
13. 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.  

14. Osoby niepełnosprawne korzystające z Aquaparku i poruszające się na wózkach, obowiązane 
są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.  

15. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. 
16. 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. 
 

 
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA  

1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom 
ratowników oraz personelu Aquaparku. 

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

nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel 
obiektu. 

4. 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. 

5. 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). 

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

7. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest wejść z podopiecznymi na wieżę zjeżdżalni i 
nadzorować przestrzeganie przez nich kolejności i czasu zjazdu zgodnie z sygnalizatorami 
zjeżdżalni.  

8. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest „długi gwizdek”. Po usłyszeniu sygnału 
należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.  
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9. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji są oznakowane i korzystanie 
z nich jest w tym czasie zabronione. 

10. 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. wchodzić na teren hali basenowej bez uprzedniego skorzystania z prysznica i bez dokonania 

dezynfekcji stóp,  
g. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika, 
h. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych 

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

bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu, 
j. biegać, skakać po torze nr 1 przeznaczonym do nauki pływania,  
k. wszczynać fałszywych alarmów,  
l. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, 
m. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach, 
n. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody), 
o. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami 

wypadkowymi, 
p. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczenia oraz niecki basenowe, 
q. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej, 
r. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu, 
s. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu, 
t. wnosić sprzętu muzycznego i grającego, 
u. wnosić sprzętu sportowego lub sprzętu pływackiego do wody bez zgody personelu i bez jego 

uprzedniej dezynfekcji,  
v. palić tytoniu, 
w. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków, 
x. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, 
y. przekazywać lub wypożyczać transponder osobom trzecim,  
z. wchodzić na teren poszczególnych stref basenowych bez odbijania transpondera o czytnik,  
aa. praktykować na terenie obiektu wszelkich zachowań i czynności seksualnych,  
bb. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów 

utrudniających komunikację w obiekcie. 
11. 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. 

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

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

14. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej. 
15. 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 
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służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa 
zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od naliczenia opłat dodatkowych lub od 
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

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

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

18. Z saunarium mogą korzystać dzieci od lat 10, w szczególności z sauny suchej.  
19. 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.  

20. Wszelka działalność wewnątrz obiektu: udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, 
sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządu Spółki.  

21. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby zatrudnione przez Właściciela Obiektu lub inne 
osoby po uzyskaniu jego pisemnej zgody.  
 

 
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA OBIEKTU 

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

2. Zarząd Spółki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni głównej.  
3. 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. 

4. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, a także 
pozostałych instrukcji, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do 
Aquaparku. Zastosowanie ww. zakazu poprzedzone będzie ostrzeżeniem wystosowanym przez 
obsługę Aquaparku.  

5. Właściciel obiektu dokona należytej staranności dla utrzymania Aquaparku, jego atrakcji oraz 
udostępnionego sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.   

 
 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
1. Użytkownicy i Opiekunowie korzystają z Aquaparku wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do 

zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel obiektu zobowiązuje się do 
utrzymania basenu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. 
Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego 
niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne  pomimo dbałości 
o stan obiektu.  

2. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby 
trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników i Odwiedzających.  

3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek  
nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też 
powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. 
Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz 
ewentualne szkody przez nie spowodowane.  
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4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Aquaparku. W przypadku 
zaniechania tego czynu, Użytkownicy i Odwiedzający tracą prawo do roszczeń 
odszkodowawczych.  

 
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu. W przypadku zamkniętych imprez 
okolicznościowych, za uprzednią zgodą Właściciela Obiektu możliwe są odstępstwa od 
wskazanych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Aquaparku Jarocin.   
 

 
Zatwierdził  
 

9 listopada 2016 r.  
   Przemysław Musielak  

                  Prezes Zarządu  
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Załącznik Nr 1  
do Regulaminu Aquaparku Jarocin  

 
TABELA OPŁAT DODATKOWYCH 

 
Korzystanie ze środka do dezynfekcji sprzętu sportowego, pływackiego                             
(dostępny w recepcji Aquaparku) 
 

1 zł2 
 

Opuszczenie obiektu po godzinie 22:00 10 zł.1 

Zgubienie / zniszczenie transpondera  70 zł. 

Zgubienie/zniszczenie kluczyka do depozytu 40 zł. 

Wejście w butach do szatni 50 zł. 

Zanieczyszenie wody w niecce basenowej  1 500 zł. 
 

Zanieczyszczenie szatni basenowych  100 zł.2 
 

Niezastosowanie się do zakazów wskazanych w §4 pkt od 6 do 10 Regulaminu Obiektu  
 

50 zł.2 

Niezastosowanie się do zakazów wskazanych w §4 pkt od 18 do 19 Regulaminu Obiektu 100 zł2 

 
1 opłata za każde rozpoczęte 5 minut 
2 za każdy przypadek  
 
Podane kwoty są kwotami brutto.  
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Zarządu  

Nr 03/11/2016 
z dnia 14 listopada 2016 roku  

  
 

REGULAMIN KOMPLEKSU BASENÓW ODKRYTYCH  
 

Regulamin Kompleksu Basenów Odkrytych określa organizację i porządek procesu korzystania ze 
świadczonych przez Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie usług, warunki na podstawie których Kompleks 
Basenów Odkrytych świadczy usługi na rzecz jego użytkowników oraz zakres czynności jego 
pracowników i warunki współdziałania między pracownikami, a Użytkownikami obiektu dla 
zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników. Regulamin 
ponadto zawiera prawa i obowiązki użytkowników i opiekunów odwiedzających Kompleks Basenów 
Odkrytych.  
 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Przed wejściem na teren Kompleksu Basenów Odkrytych oraz rozpoczęciem korzystania z 
poszczególnych urządzeń / usług kompleksu należy zapoznać się z Regulaminem.  

2. Regulamin obowiązuje jego wszystkich użytkowników, Odwiedzających i Opiekunów, służy 
zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Przyjmuje się, iż z 
chwilą zakupu biletu/karnetu wstępu, każdy Użytkownik lub Opiekun akceptuje postanowienia 
Regulamin oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na 
terenie obiektu.  

3. Obiekt jest otwarty jest w sezonie letnim codziennie w godz. od 1000 do 1900, przy założeniu 
sprzyjających warunków pogodowych.   

4. Podmiotem zarządzającym Kompleksem Basenów Odkrytych jest Jarocin Sport Sp. z  o.o. w 
Jarocinie, z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6.  

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. Klient za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu jest zobowiązany uiścić w kasie opłaty 
dodatkowe zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

7. Naliczenie opłaty dodatkowej nie zwalnia Właściciela obiektu z możliwości dochodzenia 
odszkodowania na drodze cywilnej.   

8. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Zarządu Spółki.  
9. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarząd 

Spółki.  
10. Kompleks Basenów Odkrytych ani Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 

zdarzenia wynikłe  z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 
11. Użytkownikom, Odwiedzającym i Opiekunom zabrania się rozprowadzania na terenie 

kompleksu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody 
Prezesa Zarządu Spółki. Wszelkie ogłoszenia wymagają zgody Prezesa Zarządu.  

 
§ 2 ZASADY PŁATNOŚCI  

 
1. Wstęp na teren kompleksu odbywa się na podstawie zakupionego biletu wstępu/ karnetu, 

zgodnie z obowiązującym w danym sezonie cennikiem usług. Bilet wstępu/karnet upoważnia 
do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie.  
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2. Zakup biletu wstępu/ karnetu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania 
wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w 
obiekcie. 

3. Klient ma obowiązek zachować paragon fiskalny za zakup biletu wstępu / karnetu i mieć go 
przy sobie w trakcie pobytu na terenie kompleksu oraz okazywać na każde żądanie obsługi 
Aquaparku.  

4. Bilet wstępu upoważnia do całodziennego pobytu na terenie kompleksu, przy czym Klient nie 
ma możliwości opuszczania kompleksu i ponownego wchodzenia na jego teren w tym samym 
dniu na dotychczasowy bilet wstępu. Właściciel obiektu zastrzega, że po opuszczeniu terenu 
kompleksu, Klient jest zobowiązany zakupić nowy bilet wstępu, aby móc ponownie skorzystać 
z usług Spółki 

5. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za pobytu na terenie obiektu musi być 
uregulowana w momencie wchodzenia na teren obiektu.  

6. Za niewykorzystane bilety wstępu/karnety z powodu zmieniających się warunków 
pogodowych powodujących wcześniejsze zamknięcie obiektu oraz w przypadku wydalenia 
użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.  

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

8. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na obiekt. 
9. Osobom niepełnosprawnym z ważnym Orzeczeniem o Stopniu Niepełnosprawności 

przysługuje ulgowy bilet wstępu za okazaniem na życzenie obsługi kompleksu dokumentu 
pozwalającego stwierdzić status osoby niepełnosprawnej. Opiekunowi osoby 
niepełnosprawnej przysługuje wstęp bezpłatny.  

 
§3 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Wchodzący na teren Aquaparku mogą korzystać z ogólnodostępnej przebieralni i części 
sanitarnej.    

2. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.  
3. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru na terenie kompleksu: pieniądze i 

przedmioty wartościowe Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności. 
4. Pieniądze i przedmioty wartościowe należy zostawić w szafkach depozytowych znajdujących 

się przy kasie.  
5. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także po 

skorzystaniu z WC).  
6. Na terenie kompleksu obowiązuje 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 kompleksu:   

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

7. 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 kompleksu według 
obowiązującego cennika. 

8. Zabrania się pozostawiania na terenie kompleksu bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać. 
9. Dzieci do lat 2 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do 

kąpieli. 
10. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są okresowo na życzenie użytkownika. 

Wniosek należy skierować do obsługi kompleksu.  
11. 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.  

12. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. 
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13. Brodzik rekreacyjny przeznaczony jest na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo 
pływających, basen sportowy przeznaczony jest dla osób dobrze pływających. 
 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA  
1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom 

ratowników oraz personelu kompleksu.  
2. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK. 
3. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz 

nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel 
obiektu. 

4. 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. 

5. 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). 

6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do 
Ratownika i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych.  

7. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest wejść z podopiecznymi na wieżę zjeżdżalni i 
nadzorować przestrzeganie przez nich kolejności i czasu zjazdu.  

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

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

10. 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. rozpalać ognisk i grilla,  
f. przebywać na terenie kompleksu poza godzinami wyznaczonymi,  
g. wchodzić do wody w basenie sportowym, jeżeli nie umie się pływać, 
h. wchodzić do niecek basenowych bez uprzedniego skorzystania z natrysku,  
i. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika, 
j. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów,  
k. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu, 
l. wszczynać fałszywych alarmów,  
m. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, 
n. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach, 
o. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody), 
p. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami 

wypadkowymi, 
q. wykonywać zabaw i gier na terenie boiska plażowego wykraczających poza specyfikę obiektu,  
r. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczenia oraz niecki basenowe, 
s. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu, 
t. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu, 
u. wnosić sprzętu muzycznego i grającego, 
v. wnosić sprzętu sportowego lub sprzętu pływackiego do wody bez zgody personelu i bez jego 

uprzedniej dezynfekcji,  
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w. palić tytoniu na terenie całego kompleksu, poza strefą do tego wyznaczoną, 
x. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, 
y. praktykować na terenie obiektu wszelkich zachowań i czynności seksualnych,  
z. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków, motorowerów) oraz 

przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie. 
11. Podczas kąpieli oraz pływania bezwzględny zakaz wchodzenia do wody w soczewkach 

kontaktowych oraz okularach. W przypadku przebywania na terenie kompleksu w okularach 
korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. 

12. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w 
przebieralni.  

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

14. Leżakowanie, rozkładanie mat/koców/leżaków dozwolone jest w wydzielonych strefach 
zielonych kompleksu.  

15. 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. 

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

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

18. 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.  

19. Wszelka działalność wewnątrz obiektu: udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, 
sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządu Spółki.  

20. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby zatrudnione przez Właściciela Obiektu lub inne 
osoby po uzyskaniu jego pisemnej zgody.  

21. Osoby korzystające z boiska plażowego zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do 
zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń obsługi kompleksu.  

 
§5 REGULAMIN KORZYSTANIA Z DUŻEJ ZJEŻDŻALNI  

1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.  
2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.  
3. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.  
4. Przed zjazdem, należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda, zjazd na sucho surowo 

wzbroniony.  
5. Zjazd odbywa się pojedynczo.  
6. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.  
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.  
8. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.  
9. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na 

brzuchu, na plecach głową do przodu.  
10. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.  
11. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i 

innych.  
12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu zjeżdżalni pełnią ratownicy. 
13. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom 

ratowników.  
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§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA OBIEKTU 
1. Zarząd Spółki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni, części sanitarnej, czy na 

terenie całego kompleksu.   
2. Z uwagi na śliskie i mokre nawierzchnie występujące na terenie kompleksu każdy użytkownik 

zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z wszelkich atrakcji 
wodnych oraz we wszelkich pomieszczeniach i na terenie ciągów komunikacyjnych 
znajdujących  się na terenie kompleksu. W przypadku powstania szkody, w tym w 
szczególności uszkodzenia ciała użytkownika, spowodowanego brakiem zachowania 
szczególnej ostrożności Kompleks Basenów Odkrytych oraz Spółka nie będą ponosić cywilnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

3. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, a także 
pozostałych instrukcji, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren 
kompleksu. Zastosowanie ww. zakazu poprzedzone będzie ostrzeżeniem wystosowanym przez 
obsługę kompleksu.   

4. Właściciel obiektu dokona należytej staranności dla utrzymania kompleksu, jego atrakcji oraz 
udostępnionego sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.   

 
§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

1. Użytkownicy i Opiekunowie korzystają z kompleksu wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do 
zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel obiektu zobowiązuje się do 
utrzymania basenu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. 
Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od 
niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne  pomimo 
dbałości o stan obiektu.  

2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez 
osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników i 
Odwiedzających.  

3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek  
nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też 
powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. 
Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz 
ewentualne szkody przez nie spowodowane.  

4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom kompleksu. W przypadku 
zaniechania tego czynu, Użytkownicy i Odwiedzający tracą prawo do roszczeń 
odszkodowawczych.  

 
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu. W przypadku zamkniętych imprez 
okolicznościowych, za uprzednią zgodą Właściciela Obiektu możliwe są odstępstwa od 
wskazanych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Jarocin Sport Sp. z  o.o. w  Jarocinie.   
 

 
Zatwierdził  
 

14 listopada 2016 r.  
   Przemysław Musielak  

                  Prezes Zarządu  
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Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Basenów Odkrytych Jarocin  
 

TABELA OPŁAT DODATKOWYCH 
 

Opuszczenie obiektu po godzinie 19:00 10 zł.1 

Zgubienie/zniszczenie kluczyka do depozytu 40 zł. 

Zanieczyszenie wody w niecce basenowej  1 500 zł. 
 

Zanieczyszczenie przebieralni basenowych  100 zł.2 
 

Niezastosowanie się do zakazów wskazanych w §4 pkt od 6 do 10 Regulaminu Obiektu  
 

50 zł.2 

Niezastosowanie się do zakazów wskazanych w §4 pkt od 18 do 19 Regulaminu Obiektu 100 zł2 

 
1 opłata za każde rozpoczęte 5 minut 
2 za każdy przypadek  
 
Podane kwoty są kwotami brutto.  
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Sygn.: JS/ZP/01/2016 
 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Nazwa zamówienia: 

 

 

„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i kompleksu Basenów 
Odkrytych w Jarocinie.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jarocin, Listopad 2016 
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I. Nazwa (firma) oraz adres- Zamawiającego 

Jarocin Sport Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie 

ul. Sportowa 6 

63-200 Jarocin 

tel.: (062) 747 31 04 

fax.: (062) 747 29 74 

www.jarocinsport.pl 

e-mail: sekretariat@hoteljarocin.pl  

NIP 617-20-56-633 

KRS nr 0000162939 

Godziny urzędowania: 7.00-15.00 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2154 j.t. ze zm.) zwanej dalej ustawą, 

o wartości zamówienia niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy. 

III. Opis przedmiotu 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 JAROCIN i 

kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie. Usługa polegać będzie na: 

a) zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z Aquaparku i kompleksu Basenów 

Odkrytych 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. z 2016 r. poz. 656 j.t.),  

- 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) 
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- 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 postanowień regulaminu obiektu Aquaparku, 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) kontroli nad przestrzeganiem postanowień regulaminu obiektu Basenów Odkrytych, 

który stanowi załącznik nr 3 do umowy; 

e) zapewnieniu świadczenia usługi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; 

f) 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,  

g) zapewnieniu ciągłości obsady trzech stanowisk ratowniczych w godzinach pracy 

Basenów Odkrytych tj. w okresie od dnia 23.06.2017r. do 31.08.2017r.  tj. 7 dni w 

tygodniu przy założeniu sprzyjających warunków pogodowych w następujących 

dniach i godzinach: 

od poniedziałku do niedzieli:   

- stanowisko I – od godz. 10:00 do godz. 17:00, 
- stanowisko II – od godz. 11:00 do godz. 19:00, 
- stanowisko III – od godz. 11:00 do godz. 19:00. 

h) udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, podstawowym opatrzeniu ran  

i urazów, a w poważniejszych przypadkach wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, 

i) 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 
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sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne z dnia  

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

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

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

l) prowadzeniu podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, 

m) przestrzeganiu procedur: 

- obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, 

- alarmowych, przy wypadkach w różnych miejscach obiektu, 

- udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- łączności; 

n) określeniu i przestrzeganiu zakresu obowiązków i czynności ratowników na 

poszczególnych stanowiskach. 

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

umowy wynosi: dla obiektu Aquaparku 14.020, dla obiektu Basenów Odkrytych 811. 

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

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

5. Opis Basenów Odkrytych (w zakresie zabezpieczenia ratowniczego) opisany jest w 

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

6. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych. 

Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim 

przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.  

Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Planowany termin realizacji Zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
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2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

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

aktualne uprawnienia do wykonywania działalności tj.: zgodę ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 j.t.). 

 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł brutto. 

 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

2.3.1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:  

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie: wykonał minimum 3 usługi ratownictwa wodnego przez okres ciągły co 

najmniej 12 miesięcy i wartości w tym okresie nie mniejszej niż 200.000,00 zł 

brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto). 

2.3.2. Warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia: 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną 

kadrą ratowniczą w ilości minimum 10 osób, posiadających uprawnienia 

ratownika wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych 

na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz posiadających zaświadczenie o 

ukończeniu kursu KPP. 

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 
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4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez 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. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. 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. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 3, 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 

9. 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. 

10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
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wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8. 

12. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

14. Zamawiający nie określa w przedmiotowej SIWZ szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, 

sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 niniejszego działu SIWZ 

15. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców, wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych 

wykonawców. 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 

ustawy Pzp. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formie określonej przez 

Zamawiającego: 

2.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

2.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania. 
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3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 

dotyczące tych podmiotów. 

4. Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o daną 

część zamówienia. 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. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 

7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć 

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

12. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

13. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 12, zamawiający dopuszcza złożenie 

przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy. 

14. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

1) 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, 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; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
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wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

15. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

16. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

17. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do wykonywania 

ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 656 j.t.). 

18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

19. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

20. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

Za oryginał, o którym mowa powyżej uważa się oświadczenie lub dokument złożone w 

formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

21. Dokumenty, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ, inne niż oświadczenia, o których 

mowa w ust. 20, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

23. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

24. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

25. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
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VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach 

określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami; 

1. Stosownie do brzmienia art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw:  

1.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); 

1.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

1.3. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz  

do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przekazanych jest: 

Jarocin Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie 

ul. Sportowa 6  

63-200 Jarocin  

faks 62 7472974 

email: sekretariat@hoteljarocin.pl 

 

3. Wyjaśnianie treści SIWZ 

1) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści SIWZ, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
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Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej http://www.jarocinsport.pl 

2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie 

podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP): 

Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 

00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 

2. Forma wadium 

2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co 

najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 

a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto spółki Jarocin 

Sport sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie nr konta: 

97 1090 1131 0000 0000 1300 3386 

z dopiskiem: 

„Wadium w przetargu na: 
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„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku JAROCIN i kompleksu Basenów Odkrytych 

w Jarocinie.” 

b) Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu,  

a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale  

w siedzibie Zamawiającego, tj. Jarocin Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. 

Sportowa 6, 63-200 Jarocin - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie 

oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż 

pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 

c) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 

tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia 

przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez 

Zamawiającego. 

Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, 

lecz nie jest to warunek konieczny. 

4. Termin wniesienia wadium 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zwrot wadium 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

5) W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w 

niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

6. Utrata wadium 
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1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

X. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu 

terminu składania ofert. 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Przygotowanie oferty: 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej, 

2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, 

4) oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w 

innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

5) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby 

wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, 

jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest więcej osób) podpisującą 

(podpisujące) ofertę. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie 

prawne, 

6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  

i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 
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7) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje oraz dane, 

8) wszelkie poprawki lub zmiany treści naniesione przez Wykonawcę muszą być 

parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

9) strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone, 

10) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

a) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

b) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

wart. 86 ust. 4.  

11) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z 

załącznikami: 

a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale VII SIWZ; 

b) 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 zawarcia umowy; 

c) 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; 

d) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie 

niż pieniądz, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b i c działu IX SIWZ; 

12) Zaleca się, aby do oferty Wykonawca załączył zaparafowany (zaakceptowany) wzór 

umowy, w aktualnej wersji – biorąc pod uwagę możliwość modyfikowania wzoru 

umowy przez Zamawiającego, w toku niniejszego postępowania. W takim przypadku, 

Zamawiający na swej stronie internetowej będzie przedkładał wykonawcom tekst 

jednolity wzoru umowy. Pomimo niezałączenia przez wykonawcę zaparafowanego 

wzoru umowy albo niezałączenia do oferty wzoru umowy w ogóle, bądź też 

załączenia nieaktualnej wersji umowy, Zamawiający uznawał będzie, że wzór umowy 

został przez Wykonawcę zaakceptowany. 
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2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy umieścić w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty 

bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, adresem, 

zaadresowane w sposób wskazany poniżej: 

 

„Zamawiający: Jarocin Sport Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 

Jarocin, woj. wielkopolskie,  

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania pn: „Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku JAROCIN i kompleksu 

Basenów Odkrytych w Jarocinie.” 

Nie otwierać przed: 24 listopada 2016 r. godz. 10:30 

Wykonawca : …………………………………………………..” 

3. Wymagania opisane w pkt 1 ppkt 5, 9, 12 oraz pkt 2 nie stanowią treści oferty, a ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie: „ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie), zgodnie 

z poleceniami wskazanymi w dziale XI pkt 2 SIWZ.  

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

6. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Jarocin Sport Spółka z o.o. z 

siedzibą w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, 

Sekretariat do dnia 24 listopada 2016 r. do godz. 10.00. 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2016 r. godz. 10.30 w siedzibie 

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

Jarocin, woj. wielkopolskie, Sekretariat. 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Cenę ofertową należy wyliczyć wg kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować 

kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, zgodnie z 

SIWZ i postanowieniami umowy. Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty prac 

nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a których wykonanie niezbędne jest dla jego 

prawidłowego wykonania. 

3. Przy ustalaniu ceny oferty należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od 

ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. Za sposób przeprowadzenia 

kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie : 

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
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niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

6. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z obowiązującym podatkiem VAT, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Po stwierdzeniu ważności oferty ostatecznej, Zamawiający dokona jej oceny w oparciu o 

następujące kryteria: 

 kryterium oceny i jego waga: 

L.p. KRYTERIUM WAGA  

1. Cena 94 % 

2. Doświadczenie zawodowe ratowników 

wykonujących usługę 

6 % 

Powyższe oznacza, że Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy 

spełnieniu wszystkich zawartych w SIWZ warunków, zawierać będzie najkorzystniejszy bilans 

kryterium „Ceny” oraz kryterium „Doświadczenie zawodowe ratowników wykonujących 

usługę.” 

1. Sposób przydzielania punktów w kryterium Cena.  

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru 

C = (Cmin / Cn) x 94 

gdzie: 

C – ilość punktów dla kryterium: Cena 

Cmin – najniższa cena zamówienia brutto 

Cn – cena brutto ocenianej oferty 

2. Sposób przydzielania punktów w kryterium: Doświadczenie zawodowe ratowników 

wykonujących usługę. 
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Ocena ofert polegać będzie na przyznaniu wagi procentowej stosując następujące 

przedziały: 

Doświadczenie zawodowe ratowników 

wykonujących usługę, tj. Liczba 

ratowników na każdym dyżurze 

dysponujących doświadczeniem 

zawodowym powyżej 2000 rbh 

Waga 

6 6 pkt. 

5 5 pkt. 

4 4 pkt. 

3 3 pkt. 

2 2 pkt. 

1 1 pkt. 

0 0 pkt. 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów PKT.  

PKT = C + R 

gdzie:  

Pkt - całkowita liczba punktów przyznana ofercie  

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”  

R - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie zawodowe 

ratowników wykonujących usługę.” 

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

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed 
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podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu 

stosowną umowę regulującą współpracę tych wykonawców.  

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 

2 niniejszego działu SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 

przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5-7 niniejszego 

działu SIWZ, na stronie internetowej. 

5. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony odrębnym pismem 

o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

7. W celu zawarcia umowy uprawniony przedstawiciel wykonawcy, który oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym w piśmie skierowanym bezpośrednio do niego, przy czym w/w termin nie może 

być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
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jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób 

8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 7 niniejszego działu SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu upłynął termin do 

wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w 

następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze. 

9. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania odwoławcze. 

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

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

11. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % całkowitej ceny 

ofertowej (art. 150 ust. 2 PZP). 

1. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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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. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. O/1 

Jarocin na numer rachunku bankowego: 97 1090 1131 0000 0000 1300 3386 z 

dopiskiem: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przetargu na zadanie pt. 

„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku JAROCIN i kompleksu Basenów 

Odkrytych w Jarocinie.” 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno 

spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 

(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić 

przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu 

stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego 

prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania 

dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

7) Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 

spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 

8) Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 

149 Pzp. 
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2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Zamawiający zwróci 100 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

XVII. 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.  

Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), która zostanie 

podpisana z wybranym Wykonawcą.  

Wzór ten zawiera istotne postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy. 

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. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
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upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. 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 albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 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. 

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówienia, zamieszcza ją 

również na stronie internetowej: www.jarocinsport.pl wzywając wykonawców do przystąpienia 

do postępowania odwoławczego 

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyć strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 

jego kopię przesyła się niezwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

14. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia go Prezesowi Izby. 

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony 

wpis. 

15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
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16. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w SIWZ, dotyczących w szczególności 

środków ochrony prawnej stosuje się przepisy ustawy PZP. 

XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień częściowych. 

XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, w 

wymiarze 5.000 roboczogodzin. 

XXII. 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 przewiduje składania ofert wariantowych. 

XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego; 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.jarocinsport.pl 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@hoteljarocin.pl  

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych; 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane z 

realizacją zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszej SIWZ, dokonywane będą w 

PLN. 

XXV. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 

ich zwrot 

Zmawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXVII. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a 

Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
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polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

XXVIII. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

XXIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 

2; 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na usługi 

XXX. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a; 

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych 

odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, 

o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

XXXI. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 

2. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w 

postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

XXXII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną 

liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, 

oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty 

w większej niż maksymalna liczbie części. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień częściowych. 

XXXIII. Dynamiczny system zakupów 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

XXXIV. Zaliczki 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXXV. Warunki zmiany umowy 

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

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących 

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

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

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegającą na zmianie osób uczestniczących w 

zamówieniu, 

3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

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

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

5) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia tych zmian w przypadku zmiany przez Zamawiającego Regulaminu 

obiektu. 

6) 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. 

7) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia tych zmian w przypadku ograniczenia ilości zleconych godzin dla 

zabezpieczenia ratowniczego kompleksu Basenów Odkrytych w przypadku złych 

warunków pogodowych w okresie od 23.06.2017r. do 31.08.2017r. W takich 

przypadkach wynagrodzenie Wykonawcy będzie proporcjonalnie umniejszone, 

8) 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. 

9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w 

przypadku, gdy zmiany o których mowa w ust. 3 powyżej spowodowały zmiany 

kosztów realizacji umowy w całym okresie jej obowiązywania o więcej niż 10%. 

Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie tej części wynagrodzenia, która nie 

została jeszcze przez Zamawiającego zapłacona i nie może przekroczyć łącznie 
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5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia. W przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 3 powyżej Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z 

uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, pod rygorem uznania, iż 

zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

XXXVI. Informacja o podwykonawcach 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 

do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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XXXVII. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

XXXVIII. Załączniki 

Załącznik 1 Formularz ofertowy 

Załącznik 2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 3 Wykaz usług 

Załącznik 4 Wykaz osób 

Załącznik 5 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik 6 Wzór umowy 

Załącznik 7: Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 


