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Jarocin, dnia 18 listopada 2016 r. 

 

Sygn.: JS/ZP/01/2016 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: „Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i kompleksu Basenów 

Odkrytych w Jarocinie.” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 

sposób następujący: 

1. W Dziale V SIWZ Warunki udziału w postępowaniu, zmienia się pkt. 2.3.1., który 

otrzymuje brzmienie: 

„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 co 

najmniej 1 usługę 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. W Załączniku nr 6 do SIWZ, wzór umowy: 

a) zmienia się §2, który otrzymuje brzmienie: 

„§2 

1. 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. 

2. Wymaga się od Wykonawcy, aby każdy ratownik realizujący przedmiot niniejszego 

zamówienia, posiadał:  
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- aktualne uprawnienia nadane przez organizację ratowniczą posiadającą 

zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydane przez Ministra 

Właściwego do Spraw Wewnętrznych,  

- zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

- zaświadczenie o odbytym badaniu lekarskim, 

- orzeczenie o odbytym badaniu do celów sanitarno – epidemiologicznych,  

- zaświadczenie o odbyciu aktualnego szkolenia BHP wraz z oceną ryzyka 

zawodowego obowiązującą dla Zamawiającego. 

Kopie ww. dokumentów Wykonawca przedkłada Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy.” 

a) W §3 po ust. 5, dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, w trakcie trwania umowy zobowiązuje 

się przeprowadzić 2 pokazy ratownictwa wodnego w miejscu wykonywania umowy. Terminy 

pokazów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, nie później jednak niż 7 dni przed takim 

pokazem.” 

3. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione 

w treści składanej oferty. 
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Ogłoszenie nr 346879  2016 z dnia 20161118 r.

Jarocin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 345676

Data: 17/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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, email

jarocin.sport@wp.pl, faks 627 472 974. 

Adres strony internetowej (url): www.jarocinsport.pl

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: 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). 

W ogłoszeniu powinno być: 2.3.1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający

uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w
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okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej 1 usługę 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).


