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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

1.1. Zamawiającym jest: Gmina Rewal  
1.2. adres: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
1.3. tel./fax: tel.: 91 38 49 011 
1.4. adres poczty elektronicznej e-mail:  ug@rewal.pl  
1.5. adres strony internetowej: www.rewal.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej kwotę 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP, zostało przygotowane i 
prowadzone będzie na podstawie przepisów UPZP. 

2.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zostało zamieszczone  
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal, podczas sezonów 

letnich, w latach 2017-2020 – przetarg 3-częściowy. 

 
3.2. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV oraz 

rodzaj zamówienia: 
1) Kody CPV: 

CPV: 75.25.20.00-7 

2) Rodzaj zamówienia:  
usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 10 UPZP. Kategoria usługi 27. 

3.3. Zakres zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zorganizowania morskich kąpielisk strzeżonych 

na plażach strzeżonych gminy Rewal, zapewnienie morskiej obsługi ratowniczej, zapewnienie 

kadry ratowniczej oraz nadzoru nad jej pracą, zabezpieczenie wyposażenia technicznego i 

środków medycznych, a także należyte utrzymanie baz ratowniczych przez cały okres trwania 

umowy tj. w latach 2017-2020. 

3.4. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP: 

 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia 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.).  

3.5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 UPZP: 

 Zamawiający nie przewiduje wymagań, określonych w art. 29 ust. 4 UPZP. 
 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

 4.1. Składanie ofert częściowych: 

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 

4.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 
Część I – Pobierowo i Pustkowo: 7 wież ratowniczych 

 
Część II – Rewal i Trzęsacz: 7 wież ratowniczych  

 
Część III – Niechorze i Pogorzelica: 8 wież ratowniczych 
 

Lokalizację wież ratowniczych wskazane zostały na mapkach poglądowych (zał. nr 6 do SIWZ). 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lokalizacji baz ratowniczych - po uzgodnieniu z  
Wykonawcą. 

5. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 

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

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

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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, 
jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP: 

8.1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia na usługi, zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP. 

8.2.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
8.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

składając oświadczenie zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy 
podwykonawców. 

8.4. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne zachowanie (art.474 K.c). 

9. Termin wykonania zamówienia: 

9.1. Termin wykonania zamówienia w sezonach letnich, dla każdej części zamówienia tj.: 

1) 2017 r. - od 23 czerwca  do 03 września, 
2) 2018 r. - od 23 czerwca  do 03 września 
3) 2019 r. - od 23 czerwca  do 03 września 
4) 2020 r. - od 23 czerwca  do 03 września 

 
9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi, w tym terminu 

rozpoczęcia lub zakończenia danego sezonu letniego. Zmiana terminu może nastąpić na 
wniosek Zamawiającego, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron. Zostanie 
dokonana aneksem do umowy. 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 



Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach 2017-2020 
 

4 

 

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 
UPZP, spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu, 
dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania usługi w zakresie 
ratownictwa wodnego – poprzez przedłożenie decyzji (zgody) Ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, zgodnie z art. 12 ustawy o Bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U.2016.656). 

2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w 

wysokości minimum 200.000 zł 

3. zdolności technicznej i zawodowej: 
1) Doświadczenie: 

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich  
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usługi ratownictwa wodnego - po jednej 
usłudze świadczonej w roku 2016, 2015 i 2014 nad morzem Bałtyckim, trwających 
przez minimum dwa miesiące letnie w danym roku, o wartości minimum 120 tyś. każda 
usługa (wartość poszczególnych usług nie sumuje się) bez utonięć (brane są pod uwagę 
utonięcia w godzinach świadczenia usługi i na odcinku chronionym). W każdym roku 
wykonywania ww usługi wykonawca musiał zatrudniać minimum 20 ratowników, z 
których każdy winien mieć uprawnienia minimum młodszego ratownika. 
 
W przypadku, gdy wykonawca miał zawartą jedną wieloletnią umowę na wykonywanie 
usługi ratownictwa, za jedną roczną usługę uznaje się usługę w danym roku (sezonie), o 
ile trwała ona minimum dwa miesiące letnie, miała ww wartość i zakończyła się bez 
utonięć. 

2) Potencjał zawodowy: 
 
Wykonawca musi spełniać wymagania postawione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 

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

zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. 

 
3) Potencjał techniczny: 

 
Wykonawca musi spełniać wymagania postawione w Rozporządzenie 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. 

 

Dodatkowo wykonawca zapewni (dla każdej części postępowania osobno): 

1. Termometr   

2. Tuba elektroakustyczna   

3. Sprzęt medyczny: kołnierze ortopedyczne, szyny Kramera, nosze,  

4. Łódź motorowa 1 szt. na każde 400 m linii brzegowej  

5. Samochód  terenowy 1 szt. na dwie miejscowości. 

6. Ciągnik, 

7. Jeden skuter wodny, 
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Uwaga! Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający nie 
dopuszcza, aby wykonawca wykazywał się tym samym potencjałem technicznym w więcej niż jednej 
części zamówienia. 

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 
UPZP (np. konsorcja, spółki cywilne), oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 
UPZP, nie podlegają wykluczeniu z postępowania: 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 
UPZP. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w 
art. 24 ust. 5 UPZP. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 7 UPZP. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

UPZP, 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 
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt. 10.2.4. SIWZ. 

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  
z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 12-23 UPZP. 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert: 
1. oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) 

sporządzone i wypełnione zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
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1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 UPZP, 
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b UPZP, 

określone w pkt. 10.1. SIWZ. 
JEDZ należy złożyć w formie pisemnej (podpisany) w oryginale. 
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolności innych podmiotów 
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dołącza do oferty jeden JEDZ. 

W przypadku kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ 
odrębnie dołącza do oferty, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia 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. 

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, również dołączenie do oferty, JEDZ dla 
każdego z tych podmiotów. 

JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a UPZP, 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, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wraz z dowodami, że osoba 
podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. 

 Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia 
wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz w szczególności 
musi wskazywać: 
1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby, 
2. nazwę podmiotu , którego to dotyczy (czyli Wykonawcę), 
3. określenie zadania w tym przypadku dotyczy to – „Zapewnienie obsługi ratowniczej na 

plażach strzeżonych gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach 2017-2020- Cześć 
……..* 
* wpisać numer Części zamówienia (I, II, lub III), na którą wykonawca składa ofertę. 

4.  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie 
konkretnie zasoby zostaną udostępnione); 

5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji 
zamówienia); 

6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje,  
na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 

7. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (o ile rodzaj  
i charakter zasobu takiego udziału będzie wymagał). 

Pisemne zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 

11.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego,  
wynikające z art. 26 ust. 1 UPZP, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu,  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów: 
1.  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących: 
a) zdolności technicznej i zawodowej: 
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1) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania usługi w 
zakresie ratownictwa wodnego – poprzez przedłożenie decyzji (zgody) Ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z art. 12 ustawy o Bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (tekst 
jednolity Dz.U.2016.656). 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

1) Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

w wysokości minimum 200.000 zł. 

 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 UPZP: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 UPZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

3)  zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
UPZP; 

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP; 

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
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prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 UPZP; 

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016. Poz. 716). 

 
3. W celu oceny czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, na zasadach określonych 

w art. 22a UPZP, zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbadania, czy nie zachodzą 
wobec tych podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  
i ust. 5 pkt 1-8 UPZP, w odniesieniu do tych podmiotów: 

10) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 UPZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

11) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

12) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

13) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
UPZP; 

14) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

15) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

16) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP; 

17) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 UPZP; 
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18) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016. Poz. 716). 

11.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 UPZP. 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 UPZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego (www.bip.rewal.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP (sporządzone wg 
wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) W przypadku 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. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa odrębnie 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.2.2. SIWZ i dokumentów, o których 
mowa w pkt 11.2.3. SIWZ: 
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP,  

2) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
11.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.4. pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
w pkt 11.4. pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
tego terminu. 

11.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 11.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.5. SIWZ stosuje się. 

11.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt. 11.2.2. pkt 1) SIWZ i 11.2.3. pkt 1) SIWZ, składa dokument, o 
którym mowa w pkt. 11.4. pkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz 
ust. 5 pkt 6 UPZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

http://www.bip.rewal.pl/
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zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

11.9. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

11.10. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w JEDZ, odpowiada zakresowi 
informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.  
W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane 
przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a UPZP, w JEDZ. 

11.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPZP, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (DZ. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r, poz. 352). 

11.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPZP, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub 
dokumenty. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez wykonawcę i pobranych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów. 

11.13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, 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 udzielenia 
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. 

11.14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega 
wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w art. 22a ust. 1 UPZP. 

11.15. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
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wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

11.16. 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. 

11.17. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwanym dalej „rozporządzeniem”) dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a UPZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są  
w oryginale. 

11.18. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 
11.17. SIWZ, składane się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
Za oryginał, uważa się oświadczenie lub dokumenty złożone w formie pisemnej podpisane 
własnoręcznym podpisem. 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami:  

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się  
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na adres 
zp@rewal.pl, 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), z 
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy określonych w pkt 12.2. – pkt.12.9.SIWZ. 

12.2. Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego podany 
w pkt 1. SIWZ w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 38 UPZP. Zamawiający prosi  

o przekazywanie wniosków w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ drogą elektroniczną (na adres 
zp@rewal.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

12.3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.4.  Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz wyjaśnienia treści SIWZ zostaną 
opublikowane na stronie internetowej zamawiającego. 

12.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę, 
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich 
wykonawców, którzy chcą złożyć Ofertę. 

mailto:zp@rewal.pl
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12.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

12.7. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem 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. 

12.8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane e-mailem uważa się za 
złożone w terminie, ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich składanie. 

12.5. Pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty oraz wyjaśnienia i uzupełnienia przekazywane 
Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, ust. 2f, ust. 3, 
ust. 3a, ust. 4, art. 85 ust. 2, art. 87 ust.1, art. 90 ust.1 UPZP, wykonawca przekazuje w formie 
pisemnej. 

12.9 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie 
art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie 
wyłącznie z pełnomocnikiem, występującym jako reprezentant pozostałych, wymienionym w 
pełnomocnictwie. 

12.10.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

 Tomasz Bartkowski – zp@rewal.pl 

13. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną: 

Adres poczty elektronicznej: e-mail:  zp@rewal.pl 

14. Wymagania dotyczące wadium: 

14.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium, odrębnie dla każdej składanej przez wykonawcę Części 
zamówienia, w następujących w wysokościach: 

dla Części I – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

dla Części II – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

dla Części III – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

Wadium musi być złożone przed upływem terminu składania ofert. 

14.2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 
UPZP. 

14.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. 
BS Gryfice O/Rewal - Nr konta 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009 z adnotacją: „WADIUM – 
Przetarg na Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal - Cześć 
…………* Nr sprawy OrA.271.05.2016.TB”. 

 * wpisać numer Części zamówienia (I, lub II, lub III), na którą wykonawca składa ofertę. 
14.4 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 

1. potwierdzenie przelewu pieniędzy, na rachunek bankowy Zamawiającego (dla danej Części 
zamówienia oddzielnie). 

- zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną  
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 

2. potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 
UPZP – wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. 

14.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na 
Zamawiającego: Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19  72-344 Rewal. 

14.6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane,  
na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. 

14.7  Wadium musi być ważne przez cały  okres związania ofertą.  

15. Termin związania ofertą: 
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Termin związania ofertą wynosi: 60 dni, przy czym bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

16. Opis sposobu przygotowania ofert: 

16.1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, a jej 
treść winna odpowiadać treści SIWZ. Dla wszelkich dokumentów składanych z ofertą, o ile 
wymagają tłumaczenia na język polski pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie w języku 
polskim. 

16.2 Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego 
w SIWZ, w tym umowy  za cenę, określona w przez wykonawcę w formularzu ofertowym w 
PLN. 
Wykonawca winien wypełnić lub sporządzić formularz ofertowy zgodnie ze wzorem 
Zamawiającego stanowiącym załączniki do SIWZ oraz zapisami SIWZ. 

16.3. Ofertę (Formularz ofertowy) dla danej Części zamówienia, należy złożyć w oryginale i winna 
być podpisana przez wykonawcę.  

 Wykonawca składa wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem opracowanym przez 
Zamawiającego (zał. Nr 1 do SIWZ). 
Wykonawca może złożyć ofertę na każdą  część zamówienia. 
 
Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć: 
1. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),  

o którym mowa w pkt. 11.1. SIWZ (zał. nr 3 do SIWZ). 
W przypadku samodzielnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, JEDZ składa 
wykonawca. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ składa odrębnie 
każdy z tych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
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 JEDZ dla każdego z tych 
podmiotów. 

Oświadczenie/a w formie JEDZ winno/y być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do 
reprezentowania danego podmiotu, który składa JEDZ. 

Zamawiający dopuszcza złożenie jednego JEDZ na wszystkie wybrane przez wykonawcę 
Części zamówienia. W takim przypadku JEDZ winien zawierać wymagane przez 
Zamawiającego informacje dla każdej z Części zamówienia, na którą wykonawca składa 
ofertę. 

2. Zobowiązanie/a podmiotu/ów, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a UPZP, w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

3. 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. 

4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń (w 
tym JEDZ) i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać 
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 
poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  
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5. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 
16.4. Wykonawca (osoba podpisująca ofertę) parafuje w ofercie wszelkie miejsca, w których naniósł 

zmiany (nie dotyczy wypełnienia Formularza ofertowego poprzez *skreślenie niepotrzebnych). 
16.5. Zwrot „Podpisany przez wykonawcę” oznacza: 

Podpisanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, albo przez osobę 
umocowaną przez osoby uprawnione, zgodnie z dołączonym do oferty pełnomocnictwem.  
Zaleca się żeby, podpis/y tych osoby/ób, opatrzone były imienną pieczątką umożliwiającą 
identyfikację osoby składającej podpis.  

16.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
16.7. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), to: 
- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego,  

- wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem 
nieważności (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela 
pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez 
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców  
i dołączone do składanej oferty, 

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie. 

16.8. Niedołączenie do oferty pełnomocnictwa lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa, jeżeli 
winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3a UPZP .  

16.9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z część zamówienia, zgodną z 
wymogami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ, zarówno indywidualnie jak  
i w ramach oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółki cywilnej).  

16.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP oferty składane w postępowaniu  
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane (tzn. stosowną deklarację złożył  
w formularzu ofertowym) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

16.11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

16.12. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym razie 
cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania lub innych 
osób. 

16.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” 

lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
16.14. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 UPZP. 
16.15. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta i oznaczona  

w następujący sposób: 
1. strona tytułowa z podaniem spisu zawartych dokumentów i numerami stron, 
2. każdej stronie zawierającej informację należy nadać numer. 
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16.16 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na:   
Urząd Gminy w Rewalu  ul. Mickiewicza 19  72-344 Rewal i oznaczonej: nazwą i adresem 
wykonawcy, nazwą zamówienia:  „Ratownictwo wodne 2017-2021 – Część ……………* Nr 
sprawy OrA.271.05.2016.TB” oraz napisem: Nie otwierać przed dniem 15.12.2016 r., godz. 
10:10. 

 * wpisać numer Części zamówienia (I, lub II, lub III), na którą wykonawca składa ofertę. 
16.17. Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może: 

1. wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno 
być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 
wyrazem: ZMIANA, 
2. wycofać swoją ofertę. 

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

17.1. Miejsce składania ofert: pokój nr 6 (sekretariat) w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt 
1 SIWZ. 

17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2016 r., o godz. 10:00. 

17.3. Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina). 
17.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez 

wykonawcę drogą pocztową. 
17.5. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie  

z zapisami art. 84 ust.2 UPZP. 

17.6. Termin otwarcia ofert: w dniu 15.12.2016 r., o godz. 10:10. 

17.7. Miejsce otwarcia ofert: sala narad Rady Gminy w siedzibie Zamawiającego, określonej  
w pkt. 1 SIWZ. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny: 

18.1. Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę. Cena oferty jest ceną brutto (czyli zawiera VAT 
oraz inne podatki i daniny publiczne) wyrażoną w PLN (złotych polskich)  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, [tzn. kiedy 
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to Zamawiający (nabywca) 
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) VAT], 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. 
Zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest  
poinformować Zamawiającego w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od 
towarów i usług również jego symbol PKWiU, oraz wskazać ich wartość bez kwoty VAT. 
Art. 91 ust. 3a UPZP, będzie miał zastosowanie w następujących przypadkach: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  

 wystąpienia mechanizmu odwróconego obciążenia– załącznik nr 11 do ustawy o podatku od 
towarów i usług,  

 importu usług lub importu towarów. 
18.3. Cena oferty winny uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony 

w umowie, której wzór stanowi zał. nr 2 do SIWZ, a w szczególności.: 
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1) formę wynagrodzenia ryczałtowego, 
2) koszty związane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania 

18.4. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiający zleca Wykonawcy wykonać 
następujące czynności: 
1) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z załącznikami, w tym wzorze 

umowy oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty.  
2) cena oferty jest ceną brutto (czyli zawiera podatek VAT oraz inne podatki i daniny 

publiczne) wyrażoną w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

Wszystkie ceny wpisywane w Formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

18.6  Zakłada się, że wykonawca w cenie oferty uwzględnił, wszystkie dane udostępnione przez 
Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 
wykonawcą, prowadzone będą w PLN. 

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

20.1. Kryteria oceny ofert i ich wagi:  

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, dla każdej Części zamówienia, 
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert : 

a) cena (wskaźnik C) - waga – 70% (70 pkt), 

b) posiadane doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w wykonywaniu 
ratownictwa wodnego na kąpieliskach Morza Bałtyckiego - (wskaźnik D) - waga – 30% 
(30 pkt) 

20.2. Sposób oceny ofert: 

1) Ocenie według kryteriów przedstawionych w pkt.20.1. SIWZ zostaną poddane jedynie 
oferty nieodrzucone. 

2) Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa UPZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3) Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przyznając każdej z nich 
ilość punktów obliczoną w następujący sposób: 

20.2.1. Opis kryterium „cena” (cena brutto zamówienia). 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto zamówienia wpisanej przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 70 punktów.  

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona w następujący sposób: 
 

C  = 
Cmin   
Co  

x 70 pkt 
 

Gdzie : 
Cmin – najniższa cena oferty spośród nieodrzuconych ofert 

Co – cena ocenianej oferty 

 

20.2.2. Opis kryterium „posiadane doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w 
wykonywaniu ratownictwa wodnego na kąpieliskach Morza Bałtyckiego”: 
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Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości lat wskazanych przez wykonawcę w 
formularzu ofertowym (uszczegółowienie w załączniku nr 5 do SIWZ).  

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 30 pkt. 

 

D = 
Dbad   

 Dnajw  
x 30 pkt 

 

Gdzie : 
 

Dbad – ilość lat doświadczenia w badanej ofercie, ponad 3 lata  -nie więcej jednak jak 10 lat. 
Dnajw – największa ilość lat doświadczenia z pośród wszystkich ocenianych ofert - nie więcej jednak jak 10 lat. 

 
20.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub 
kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

20.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom UPZP oraz SIWZ i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert 
nieodrzuconych - ważnych, w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

20.5 Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od 

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
określonej w art. 91a ust. 1 UPZP.  

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

22.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wykonuje czynności zgodnie z 
zapisami art. 92 UPZP. 

22.2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
UPZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający 
może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, 
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

22.3.Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty i uprawomocnieniu 
się wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest stawić się w 
siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 
w trzecim dniu roboczym od dnia uprawomocnienia się wyniku postępowania, czas ten 
wykonawca przeznacza na uregulowanie formalności związanych z zawarciem umowy. 

22.4. Zamawiający  przed podpisaniem umowy, wskaże wykonawcy miejsce składowania sprzętu. 
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22.5. Jeżeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta złożona przez: 
a) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

b) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego spółka zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu 
uprawnienie do zaciągania zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
treścią art. 230 Kodeksu spółek handlowych, o ile dotyczy. 

22.6. 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. 

22.7. 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 tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę 
punktów chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 UPZP. Jeżeli 
wykonawca, o którym mowa w pkt 20.4. SIWZ, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający 
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

23.1. Zamawiając nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

24. 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: 

24.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 
24.2. Wzór umowy spełnia wymogi polskiego prawa zamówień publicznych. 
24.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV UPZP.  

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów UPZP, przysługują środki ochrony prawnej. 

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 UPZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

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 Krajowej Izby Odwoławczej (adres: Urząd Zamówień 
Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl ) 
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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 kopie 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 upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej e-mail: zp@rewal.pl). 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 UPZP zdanie drugie, albo w terminie 15 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 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1)   30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 
2)   6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
11. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI UPZP. 
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 
13. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 
lub w części. 

16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 
kasacyjna. 

26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.  
 
27. Załączniki do SIWZ:  

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 

2) wzór umowy– załącznik nr 2, 

3) wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3, 

4) wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 4, 

5) wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, posiadających doświadczenie w wykonywaniu 
ratownictwa wodnego na kąpieliskach Morza Bałtyckiego. 
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Dokumenty wymienione wyżej są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.rewal.pl, 
w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bip.rewal.pl/
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zał. nr 1 do SIWZ 

 

 

OFERTA  PRZETARGOWA 

 

Przedmiot oferty:  Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal, podczas 

sezonów letnich, w latach 2017-2020.    
 

Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 

 

Wykonawca: .................................................................................................................................... 

                            pełna nazwa oferenta 

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

 

 

NIP ........................................ REGON ..................................... tel. ......................................... 

 

Email …………………………………………………… 

 

1. Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeżeń 

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy uwag do 

przeprowadzonej procedury, oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z 

materiałami przetargowymi. 

2. Oferowana cena wynosi:  
 

CZĘŚĆ I   Pobierowo i Pustkowo 
 

RAZEM brutto  ......................... zł (słownie: …………...................................................................... 

...................................................zł)   

 
 

  Ilość lat osób wyznaczonych do realizacji zamówienia posiadających doświadczenie w wykonywaniu 
ratownictwa wodnego na kąpieliskach Morza Bałtyckiego: …………………………………… lat (zgodnie z zał. nr 5 do 
SIWZ) 

_______________________________________________________________________ 
 

CZĘŚĆ II    Rewal i Trzęsacz 
 

RAZEM brutto  ..................... zł (słownie: ...................................................................................... 

............................................zł) 

 
 

 Ilość lat osób wyznaczonych do realizacji zamówienia posiadających doświadczenie w wykonywaniu 
ratownictwa wodnego na kąpieliskach Morza Bałtyckiego: …………………………………… lat (zgodnie z zał. nr 5 do 
SIWZ) 

____________________________________________________________________ 
 

CZĘŚĆ III    Niechorze i Pogorzelica 

 

RAZEM brutto  ..................... zł (słownie: ...................................................……………… .......... 

..................................zł) 
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 Ilość lat osób wyznaczonych do realizacji zamówienia posiadających doświadczenie w wykonywaniu 
ratownictwa wodnego na kąpieliskach Morza Bałtyckiego: …………………………………… lat (zgodnie z zał. nr 5 do 
SIWZ) 

 

3. Termin realizacji zamówienia: sezony letnie od 2017 do 2020, zgodnie z terminami w SIWZ.   

4. Następujące załączniki dołączone do oferty stanowią integralną jej część (należy wymienić): 

 

 JEDZ 

 Dowód wniesienia wadium 

 ……………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………. 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania warunków w niej zawartych.  

6. Nasza oferta przetargowa zachowuje ważność przez okres 60 dni licząc od dnia jej otwarcia. 

8.   Do czasu formalnego podpisania umowy, niniejsza oferta przetargowa po pisemnym 

      potwierdzeniu jej przyjęcia będzie uznawana jako wiążąca obie stron na warunkach określonych  

      w materiałach przetargowych. 

  

      

 

 

 

 

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

        data                                                   (podpisy osób posiadających pełnomocnictwo) 
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 zał. nr  2 

 

 

 

 

UMOWA Nr OrA.272.05.2016 

 

Zawarta w dniu ……….. r. roku pomiędzy:  

Gminą Rewal zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: 

 Wójta Gminy – Roberta Skraburskiego  

          przy udziale Skarbnika Gminy – Iwony Bulanowskiej 

     a  

     .  …., adres …..   

         …, REGON ……, tel. …. 

          zwanym dalej Wykonawcą. 

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zgodnie Ustawą prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) na Zapewnienie obsługi ratowniczej na 

plażach strzeżonych gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach 2017-2020, w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta następującą umowa. 

         

       § 1 

1. ZAMAWIAJĄCY zamawia i zleca, a WYKONAWCA przyjmuje i zobowiązuje się wykonać 

usługę w okresie sezonów letnich 2017, 2018, 2019 i 2020, w zakresie zorganizowania kąpielisk 

strzeżonych i zapewnienia kadry ratowniczej oraz nadzoru nad jej pracą w Gminie Rewal w 

miejscowościach: 

 ….… - wieże ratownicze szt. ……... - obsługa ratownicza - ……...ratowników, 

 ……. - wieże ratownicze szt. …….. - obsługa ratownicza - …….. ratowników. 

2 Kąpieliska strzeżone zostaną zabezpieczenie przez Wykonawcę w sprzęt ratowniczy określony w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. w sprawie określenia warunków  

       bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających  

       sporty wodne (Dz. U. Nr 97.57.358 ze zm.) oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3.   Czas pracy ratowników: od 1000 do1800 każdego dnia obowiązywania umowy.  

 

                   § 2     

1.   Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć noclegi dla Wykonawcy.  

2.   Koszt noclegów, wskazanych w pkt 1, spoczywa na Zamawiającym.  

3.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca wskazanych noclegów, a także możliwość 

zmiany obiektów wykorzystywanych do zakwaterowania. W takiej sytuacji zmiana zostanie 

pisemnie przedstawiona Wykonawcy do 30 września danego roku.   

4.   Zamawiający pokryje ewentualne koszty mogące wyniknąć z tzw. atestacji plaż.     

 

                   § 3 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do: 

 wykonania usługi będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, przy przestrzeganiu 

obowiązujących przepisów na kąpieliskach strzeżonych. 

2. Wykorzystywany sprzęt ratowniczy będzie posiadał aktualne atesty wymagane prawem. 

3. Zatrudnieni ratownicy winni posiadać niezbędne kwalifikacje potwierdzone właściwym  

dokumentem. 

4.   Wykonawca zapewni ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności określonej w niniejszej umowie. Ubezpieczenie będzie zawarte co najmniej: od 23 

czerwca do 03 września każdego roku obowiązywania umowy.    
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                   § 4 

1. W sytuacjach szczególnych tj. interwencje poza plażą strzeżoną, nadmierna liczba kąpiących się na 

danym odcinku, trudne warunki pogodowe (deszcz, burza, sztorm, niska temperatura wody lub 

powietrza) Wykonawca jest uprawniony do decydowania o liczbie przebywających ratowników na 

poszczególnych stanowiskach (wieżach).  

2. Po zakończeniu interwencji bądź ustaniu trudnych warunków pogodowych właściwa liczba obsługi 

ratowniczej każdej z wież zostanie bezzwłocznie przywrócona. 

         

                 § 5 

1.  WYKONAWCA za wykonaną usługę, w każdym roku jej obowiązywania, otrzyma kwotę …… zł   

(słownie: … PLN )  brutto.   

2.  Płatności odbywać się będą w następujących terminach:  

  I rata do 20.06. - 20% kwoty rocznej, 

 II rata do 31.07. – 30% kwoty rocznej, 

 III rata do 31.08. – 30% kwoty rocznej, 

 IV rata do 15.09. – 20% kwoty rocznej. 

3.  Płatności będą dokonywane na podstawie złożonej faktury, która zostanie potwierdzona  

     (wykonanie usługi) przez przedstawiciela Zamawiającego, 14 dni po jej złożeniu na konto   

     wskazane na fakturze. 

 

                           § 6. 

1. Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia - w poniższych okolicznościach: 

a) zmiany stawki podatku VAT,  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała 

11.2016 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi świadczone od dnia wejścia 

w życie zmiany będzie uwzględniała stawkę podatku VAT po zmianie.  

3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, każda ze stron umowy może 

zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 

14 dni od otrzymania propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których 

przedmiotem będzie dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że zmiana 

taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – dokonać zmiany 

wysokości wynagrodzenia. 

 

§ 7 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% za każdy dzień niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, licząc od wartości umowy brutto.            

       

                       § 8 

1.   Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem, z   

      zastrzeżeniem, że Wykonawcy służy wypowiedzenie ze skutkiem na 30 września. 

2.   Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania  

      okresu wypowiedzenia, jeżeli w sposób rażący wielokrotnie zostały naruszone warunki umowy  

      przez Wykonawcę. Rozwiązanie umowy, z  przyczyny określonej w niniejszym punkcie, nie  
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      narusza uprawnień wynikających z § 7. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, w sytuacji określonej w pkt. 2, Wykonawca traci prawo do 

odszkodowania i żądania zapłaty za wykonaną część usługi. 

4. Rozwiązanie umowy, w przypadku określonym w pkt 1 i 2, wymaga formy pisemnej z podaniem 

uzasadnienia przez stronę wypowiadającą umowę  

 

                           § 9 

1. Po jednym torze wodnym położonym na terenie miejscowości ……….… zostaje przekazane w 

użytkowanie (nieodpłatnie) Wykonawcy.  

2.    Zamawiający ma prawo pierwszeństwa wskazania lokalizacji toru wodnego spełniającego  

       warunki bezpieczeństwa  i posiadającego zgodę Urzędu Morskiego. Drugi tor wodny, będący w  

      dyspozycji Zamawiającego, po konsultacjach z Urzędem Morskim i Wykonawcą.  

      Przyjęcie - przekazanie toru wodnego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

                  

                                 § 10 

 Załącznikami do niniejszej umowy są: 

- załącznik nr 1 –  wykaz sprzętu ratowniczego, który Wykonawca zabezpieczy na plażach          

   strzeżonych,  

- załącznik nr 2 – oferta przetargowa, 

- załącznik nr 3 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

- załącznik nr 4 – polisa ubezpieczeniowa. 

 

                                  § 11 

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają zgody stron oraz ujęcia ich w aneksie. 

 

                                  § 12 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

           § 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

                                       STRONY 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu 

zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie 

wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres 

publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S  2016-OJS217-395077-pl 

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2016/S 217-395077 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać 

inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres 

publikacyjny na poziomie krajowym): [nie dotyczy] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 

elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do 

utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego Odpowiedź: Administracja samorządowa 

Nazwa:  [  Gmina Rewal ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź: zamówienia publicznego 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia1: [Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach 

strzeżonych gminy Rewal, podczas sezonów 

letnich, w latach 2017-2020 – przetarg 3-

częściowy] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 

zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli 

dotyczy)2: 

 

OrA.271.05.2016.TB 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien 

wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

                                                           
1 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
2 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 

inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 

wymagany i ma zastosowanie. 

[Należy podać: Numer Identyfikacji Podatkowej 

poprzedzony 

symbolem PL - dla podmiotów posiadających NIP. W 

przypadku wykonawców nie posługujących 

się numerem VAT należy wpisać numer, 

którym wykonawca posługuje się w związku z 

prowadzoną działalnością: odpowiednio 

REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. 

W przypadku osób fizycznych nie 

prowadzących działalności gospodarczej, 

które do celów podatkowych posługują się 

numerem ewidencyjnym Pesel, należy wpisać 

ten numer.] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
3
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 

małym lub średnim przedsiębiorstwem
4
? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 

zastrzeżone5: czy wykonawca jest zakładem pracy 

chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”
6
 lub czy 

będzie realizował zamówienie w ramach programów 

zatrudnienia chronionego? 

Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 

niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 

Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 

kategorii lub których kategorii pracowników 

niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą 

dani pracownicy. 

[NIE DOTYCZY] Tak [NIE DOTYCZY] Nie 

 

 

 

 

 

[NIE DOTYCZY] 

 

 

[NIE DOTYCZY] 

 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 

urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców 

lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach 

krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 

fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 

odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 

części, uzupełnić część V (w stosownych 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
4 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
5 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
6 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. 
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przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić 

i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 

odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 

zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 

zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, 

proszę podać: 

 

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 

podstawę wpisu do wykazu lub wydania 

zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 

klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie
7
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 

obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 

Jeżeli nie: 

Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje 

w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności 

od przypadku.  

WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia: 

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 

ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 

informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej 

lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 

zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 

krajowej bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim? 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać:  

 

a) [……] 

 

 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

c) [……] 

 

 

 

d) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami
8
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty 

zamówienia. 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 

odpowiedzialny za określone zadania itd.): 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 

biorących wspólnie udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia: 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 

udział: 

 

a): [……] 

 

 

b): [……] 

 

 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 

zamówienia, w odniesieniu do której (których) 

wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

                                                           
7 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
8 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-

ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 

[NIE DOTYCZY] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, 

zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 

określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) 

kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części 

III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących 

bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w 

przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie 

robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z 

podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V9. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost 

tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 

proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz 

informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii 

podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

                                                           
9 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej10; 

korupcja11; 

nadużycie finansowe12; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną13 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu14 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi15. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 

przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 

stanowiących wdrożenie podstaw określonych w 

art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 

wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 

uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 

prawomocny wyrok z jednego z wyżej 

wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed 

najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia 

określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 

wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

[……][……][……][……]16 

Jeżeli tak, proszę podać17: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 

on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  

 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), 

którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 

                                                           
10 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
11 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 
r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również 
korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
12 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 
22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub 
usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 

handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
16 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
17 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): [……][……][……][……]18 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia19 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki20: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków lub 

składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 

państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 

członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 

zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 

siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 

decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została 

w nim bezpośrednio określona, 

długość okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, 

dokonując płatności należnych podatków lub składek 

na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając 

wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 

ubezpieczenia społeczne 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać 

szczegółowe informacje 

na ten temat: [……] 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać 

szczegółowe informacje 

na ten temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 21 

[……][……][……] 

                                                           
18 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
19 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
20 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać 
stosowność przedsięwziętych środków.  
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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W Polsce ani administracja podatkowa, ani 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie 
umożliwiają podmiotom trzecim, w tym 
zamawiającym, uzyskania zaświadczeń lub 
odpowiednich informacji bezpośrednio za 
pomocą bezpłatnej bazy danych. 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
22

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być 

zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. 

Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może 

obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 

swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 

prawa socjalnego i prawa pracy23? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 

odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 

sytuacji: 

a) zbankrutował; lub 

b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne; lub 

c) zawarł układ z wierzycielami; lub 

d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych
24

; 

lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 

Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 

powyższej sytuacji umożliwiają realizację 

zamówienia, z uwzględnieniem mających 

zastosowanie przepisów krajowych i 

środków dotyczących kontynuowania 

działalności gospodarczej
25

. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

                                                           
22 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
23 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w 
art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
24 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
25 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w 
stanie zrealizować zamówienie. 
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[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 

zawodowego26?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 

temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienia mające na celu zakłócenie 

konkurencji? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 

ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 

interesów27 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 

ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 

wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 

podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny 

sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 

ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 

wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 

zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 

koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 

której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 

porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 

umową? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 

ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 

nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 

dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji 

braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji 

spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

b) nie zataił tych informacji; 

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 

potwierdzające wymagane przez instytucję 

zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 

wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 

pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 

nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 

wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 

istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 

[] Tak [] Nie 

                                                           
26 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
27 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 

krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]28 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z 

podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie 

krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

                                                           
28 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 

wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca 

może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym 

lub handlowym prowadzonym w państwie 

członkowskim siedziby wykonawcy29: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o 

której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca 

je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 

liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 

rok: [NIE DOTYCZY] obrót: [NIE DOTYCZY] […] waluta 

rok: [NIE DOTYCZY] obrót: [NIE DOTYCZY] […] waluta 

rok: [NIE DOTYCZY] obrót: [NIE DOTYCZY] […] waluta 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [NIE DOTYCZY], [NIE DOTYCZY] 

                                                           
29 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do 
spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia jest następujący30 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji):  

[NIE DOTYCZY][ NIE DOTYCZY][ NIE DOTYCZY] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 

działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 

określonym w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby 

lat obrotowych jest następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 

obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej 

w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia jest następujący31: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [NIE DOTYCZY] obrót: [NIE DOTYCZY] […] waluta 

rok: [NIE DOTYCZY] obrót: [NIE DOTYCZY] […] waluta 

rok: [NIE DOTYCZY] obrót: [NIE DOTYCZY] […] waluta 

 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [NIE DOTYCZY], [NIE DOTYCZY] 

[…] waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): [NIE DOTYCZY][ NIE 

DOTYCZY][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 

wymagany okres, proszę podać datę założenia 

przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 

działalności przez wykonawcę: 

[nie dotyczy] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych32 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że 

aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) 

wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y33 – 

oraz wartość): 

[NIE DOTYCZY], [NIE DOTYCZY]34 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): [NIE DOTYCZY][ NIE 

DOTYCZY [ NIE DOTYCZY] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 

ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 

określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia, wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 

określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[nie dotyczy] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): [NIE 

DOTYCZY][……][……] 

                                                           
30 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
31 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
32 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
33 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
34 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 

na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia35 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu 

do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna 

w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [NIE DOTYCZY] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): [NIE 

DOTYCZY][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 

na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia36 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego rodzaju 

lub wyświadczył następujące główne usługi 

określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu 

proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 

publicznych, jak i prywatnych37: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych38, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 

następujących pracowników technicznych lub służb 

technicznych o wykonanie robót: 

[NIE DOTYCZY] 

 

 

[NIE DOTYCZY] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 

oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 

zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[NIE DOTYCZY] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[NIE DOTYCZY] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 

produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli39 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności także 

 

 

 

[NIE DOTYCZY] Tak [NIE DOTYCZY] Nie 

                                                           
35 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed 
ponad pięciu lat. 
36 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed 
ponad trzech lat. 
37 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w 
odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
38 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, 
lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia. 
39 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ 
urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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dostępnych mu środków naukowych i badawczych, 

jak również środków kontroli jakości? 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 

zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [NIE DOTYCZY] 

 

 

 

b) [NIE DOTYCZY] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 

mógł stosować następujące środki zarządzania 

środowiskowego: 

[NIE DOTYCZY] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[NIE DOTYCZY], [……] 

[NIE DOTYCZY], [……] 

[NIE DOTYCZY], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[………], [……] 

[…….], [……] 

[…….], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 

wyposażeniem zakładu i urządzeniami 

technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: 

[……….] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom40 następującą część (procentową) 

zamówienia: 

[……….] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 

fotografie produktów, które mają być dostarczone i 

którym nie musi towarzyszyć świadectwo 

autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 

przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 

autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[NIE DOTYCZY] Tak [] Nie 

 

 

 

[NIE DOTYCZY] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): [NIE 

DOTYCZY][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty 

lub agencje kontroli jakości o uznanych 

kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów 

poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 

technicznych lub norm, które zostały określone w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 

inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

 

[NIE DOTYCZY] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NIE DOTYCZY] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

                                                           
40 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności 
podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych 
podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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elektronicznej, proszę wskazać: dokładne dane referencyjne dokumentacji): [NIE 

DOTYCZY][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 

środowiskowego 

Odpowiedź: [NIE DOTYCZY] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, 

w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 

inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[NIE DOTYCZY] Tak [NIE DOTYCZY] Nie 

 

 

 

 

[NIE DOTYCZY] [NIE DOTYCZY] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): [NIE 

DOTYCZY][ NIE DOTYCZY][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów lub 

norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 

inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 

zarządzania środowiskowego mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[NIE DOTYCZY] Tak [NIE DOTYCZY] Nie 

 

 

 

 

[NIE DOTYCZY] [NIE DOTYCZY] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): [NIE 

DOTYCZY][ NIE DOTYCZY][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu 

ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, 

którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, 

które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których 

mowa w ogłoszeniu. 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i 

partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 

być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 

dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 

wykonawca posiada wymagane dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej41, proszę wskazać dla każdego z 

nich: 

[NIE DOTYCZY] 

 

 

 

[NIE DOTYCZY] Tak [NIE DOTYCZY] Nie42 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): [NIE 

DOTYCZY][……][……]43 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe 

oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i 

inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających 

bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim44, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.45, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią 

dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 

przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 
 

                                                           
41 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
42 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
43 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
44 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu 
towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
45 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku 

przynależności do grupy kapitałowej  
 

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

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal, podczas sezonów letnich, 

w latach 2017-2020”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że przynależę/nie 

przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

..................................................... (czytelny 

podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  

 

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

  (miejscowość i data)  

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe wykreślić 
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          Zał. nr  5 do SIWZ 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG – DLA CELÓW WYKAZANIA, w  kryterium oceny ofert,  posiadanego 
doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w wykonywaniu ratownictwa wodnego na 

kąpieliskach Morza Bałtyckiego 
(zgodnie z oświadczeniem wykonawcy (ilość lat doświadczenia) wskazanym w formularzu Oferty Przetargowej) 

 

Lp. 
 Imię i Nazwisko  

 

Wskazać miejsce pracy - kąpielisko 

Morza Bałtyckiego 

        Termin realizacji 

Rozpoczęcie Zakończenie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

……………………………..                                                     ……………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                podpis Wykonawcy  


