
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
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Rewal: Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal w roku 

2016 

Numer ogłoszenia: 46744 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 011. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie obsługi ratowniczej 

na plażach strzeżonych gminy Rewal w roku 2016. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Łącznie 21 wież 

ratowniczych z obsługą i wyposażeniem 2. Zapewnienie kadry ratowniczej oraz nadzoru nad 

jej pracą. 3. Zabezpieczenie wyposażenia technicznego i środków medycznych, a także 

należyte utrzymanie baz ratowniczych przez cały okres trwania umowy.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

http://www.bip.rewal.pl/


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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o WYKONAWCA MUSI POSIADAĆ UPRAWNIENIA DO 

WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO. 

NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA TEGO WARUNKU WYKONAWCY 

PRZEDŁOŻĄ DECYZJĘ (ZGODĘ) MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH, LUB ZGODNIE Z ART. 40 USTAWY O 

BEZPIECZEŃSTWIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH 

WODNYCH Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. (DZ. U. NR 208, POZ. 1240 Z 

PÓŹN. ZM.) UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA RATOWNICTWA 

WODNEGO, UZYSKANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

DOTYCHCZASOWYCH, 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli posiada wiedzę i doświadczenie 

tj. WYKAŻE, ŻE DYSPONUJE WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W 

ZAKRESIE WYKONYWANIA USŁUG OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM, TJ. 

WYKONAŁ, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB 

CIĄGŁYCH WYKONUJE, W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT 

PRZED UPŁYWEM TERMINU DO SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI 

OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM 

OKRESIE, CO NAJMNIEJ DWIE USŁUGI ZREALIZOWANE LUB 



REALIZOWANE NA PŁYWALNIACH I KĄPIELISKACH, W TYM 

KAŻDA O WARTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 100.000,00 ZŁ BRUTTO 

ROCZNIE. NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA TEGO WARUNKU 

WYKONAWCY PRZEDŁOŻĄ WYKAZ USŁUG WRAZ Z PODANIEM 

ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I PODMIOTÓW, 

NA RZECZ KTÓRYCH USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE ORAZ 

ZAŁĄCZĄ DOWODY, CZY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ 

WYKONYWANE NALEŻYCIE - NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

TEGO WARUNKU WYKONAWCY PRZEDŁOŻĄ STOSOWNE 

OŚWIADCZENIE SPORZĄDZONE WG ZAŁĄCZNIKA NR 4, wraz z 

dowodami, tj.: A. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal 

wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert; B. w 

przypadku zamówień na usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. A 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o WYKONAWCA MUSI WYKAZAĆ DYSPONOWANIEM OSOBAMI 

ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, TJ.: POSIADAJĄCYMI 

ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE RATOWNICTWA 

WODNEGO (CO NAJMNIEJ 12 OSÓB) ZGODNIE Z WYMOGAMI 

USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA 

OBSZARACH WODNYCH Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. (DZ. U. NR 208, 

POZ. 1240 Z PÓŹN. ZM.) - NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA TEGO 

WARUNKU WYKONAWCY PRZEDŁOŻĄ STOSOWNE 

OŚWIADCZENIE, SPORZĄDZONE WG ZAŁĄCZNIKA NR 6 I 7 DO 

SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia - o wartości minimum 200.000 zł. 

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

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



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

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

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

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

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

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

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 



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

potwierdzający, że: 

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

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

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

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

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

 1 - Cena - 90 

 2 - Doświadczenie - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 

zmiany podwykonawcy, który został wskazany w ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na 

którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami art. 36b 

ustawy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w formie 

papierowej, w siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 19 Rewal, pok nr 105.. 

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

ofert: 11.03.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 19 

Rewal, pok nr 6 (sekretariat).. 

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

ofert). 

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy 

Rewal - Pobierowo i Pustkowo.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Siedem wież 

ratowniczych z obsługą i wyposażeniem - w tym: - Pobierowo - wieże ratownicze szt. 

5 - obsługa ratownicza - 15 ratowników. - Pustkowo - wieże ratownicze szt. 2 - 

obsługa ratownicza - 6 ratowników.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Doświadczenie - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy 

Rewal - Rewal i Trzęsacz. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sześć wież 

ratowniczych z obsługą i wyposażeniem w tym: - Rewal - wieże ratownicze szt. 5 - 

obsługa ratownicza - 15 ratowników, - Trzęsacz - wieża ratownicza szt. 2 - obsługa 

ratownicza - 6 ratowników.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Doświadczenie - 10 

 



CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy 

Rewal - Niechorze i Pogorzelica. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osiem wież 

ratowniczych z obsługą i wyposażeniem w tym: - Niechorze - wieże ratownicze szt. 5 

- obsługa ratownicza - 15 ratowników, - Pogorzelica - wieże ratownicze szt. 3 - 

obsługa ratownicza - 9 ratowników.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Doświadczenie - 10 

 

 

 

 

 

 

 
Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP 

od dnia 02.03.2016 r. 

 

do dnia ……………. 

 


