
          zał. nr 1 
OFERTA  PRZETARGOWA 

 
Przedmiot oferty: Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaŜach strzeŜonych gminy Rewal. Obsługa 
ratownicza na plaŜach strzeŜonych podczas sezonów letnich w latach 2008-2015 .     
 
Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 
 
Wykonawca: .................................................................................................................................... 
                            pełna nazwa oferenta 
              ..................................................................................................................................... 
 
 
NIP ........................................ REGON ..................................... tel. ......................................... 
 
1. Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeŜeń 

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)   
 
 w tym .......% VAT ..................... zł,  netto ............................... zł  
 

• Roczna cena za 1 dodatkową wieŜę z obsługą i wyposaŜeniem .......................... zł brutto 
_______________________________________________________________________ 
 

CZĘŚĆ II    Rewal i Trzęsacz 
 

RAZEM brutto  ..................... zł (słownie: ...................................................................................... 
............................................zł) 
 
w tym ..........% VAT ..................... zł,   netto ............................... zł 

 

• Roczna cena za 1 dodatkową wieŜę z obsługą i wyposaŜeniem .......................... zł brutto 
____________________________________________________________________ 
 

CZĘŚĆ III    Niechorze i Pogorzelica 
 
RAZEM brutto  ..................... zł (słownie: ...................................................……………… .......... 
..................................zł) 
 
w tym .......% VAT ..................... zł, netto ............................... zł 

 
• Roczna cena za dodatkową wieŜę wraz z obsługą i wyposaŜeniem .......................... zł brutto 
 
3. Termin realizacji zamówienia: sezony letnie od 2008 do 2015, zgodnie z terminami w SIWZ.   
4. Następujące załączniki dołączone do oferty stanowią integralną jej część (naleŜy wymienić): 



� ……………………………………………………………………. 
� ……………………………………………………………………. 
� ……………………………………………………………………. 
� …………………………………………………………………….. 
� …………………………………………………………………….. 

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania warunków w niej zawartych.  

6. Wadium wniesione zostało w następującej formie: …………………………………………… 
7. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesiemy w: ………………………………… 
8. Nasza oferta przetargowa zachowuje waŜność przez okres 60 dni licząc od dnia jej otwarcia. 
9.   Do czasu formalnego podpisania umowy, niniejsza oferta przetargowa po pisemnym 
      potwierdzeniu jej przyjęcia będzie uznawana jako wiąŜąca obie stron na warunkach określonych  
      w materiałach przetargowych. 
10.   Oświadczamy, Ŝe w dacie zawarcia umowy będziemy dysponowali sprzętem wskazanym w   
      załączniku nr 3 do SIWZ oraz przedłoŜymy polisę lub inny właściwy dokument ubezpieczenia   
      (zgodnie z pkt 10.11. 6  SIWZ). 

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

        data                                                   (podpisy osób posiadających pełnomocnictwo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          zał. nr 2 
 
             
 
 
 
 …………………………… 
     nazwa Wykonawcy i adres 

Postępowanie nr IE/341/16/07 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164/2006 poz 

1163 ze zm.) oświadczam, Ŝe: 

• posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, 

• posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponuję osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia; 

• nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art.24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych), tj: 

- w ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody nie wykonując zamówienia 

lub wykonując je nienaleŜycie,  

- nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji, nie ogłoszono równieŜ upadłości firmy, 

- nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

- nie byłem skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

- w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem ukarany karą pienięŜną, o której mowa  

w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na 

przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną. 

 

 
 
 
 
 
..............................................................                                                                ............................................................... 
        Miejscowość    Data                                                                                                Podpis i pieczęć imienna    Wykonawcy 
 
 
 
  

 



 
 

Zał. Nr 3 
Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń 

 
WYKAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO, KTÓRY MUSI OFERENT GWARANTOWAĆ W SWOJEJ 

OFERCIE. 
 

SPRZĘT NA  1  WIEśĘ. 
 
1. WIEśA RATOWNICZA 
2. ZESTAW FLAG NA KAśDĄ WIEśĘ 
3. TABLICE INFORMACYJNE O POMIARACH 
4. TABLICE: POCZĄTEK I KONIEC PLAśY 
5. OLINOWANIE SEKTORA OBSERWACJI 
6. KOŁO RATUNKOWE WRAZ Z LINĄ 
7. RZUTKA 
8. KOŁOWRÓT 
9. KOCE szt. 2 
10. SPRZĘT MEDYCZNY: ZESTAW REANIMACYJNY  Z HOMOLOGACJĄ , APTECZKA, 

ŚRODKI OPATRUNKOWE 
11. OZNAKOWANIE KĄPIELISKA (BOJE , BALASTY , ilość  wg norm i potrzeb.) 
12. WYPOSAśENIE OSOBISTE - BAYWATCH  3 SZT. 
13. OZNAKOWANIE INDYWIDUALNE RATOWNIKA (czapeczka, koszulka z logo i napisem 

„Gmina Rewal”, szorty)  
14. LORNETKA 
15. ŚRODKI  ŁĄCZNOŚCI 
16. ŁÓDś  WIOSŁOWA ( Z WYPOSAśENIEM – zgodnie z normą) 
17. SPRZĘT DO NURKOWANIA ABC 
 
 
 PONADTO : 
1. TERMOMETR   
2. TUBA ELEKTROAKUSTYCZNA   
3. SPRZĘT MEDYCZNY: KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE, SZYNY KRAMERA, NOSZE, 

ŚRODKI OPATRUNKOWE I MEDYCZNE- zestaw na miejscowość 
4. ŁÓDś MOTOROWA 1 SZT. NA KAśDE 400 M LINII BRZEGOWEJ  
5. SAMOCHÓD  TERENOWY. 1 SZT. NA DWIE MIEJSCOWOŚCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Zał. nr  4 
 
WYKAZ USŁUG RATOWNICZYCH Z OSTATNICH 3 LAT 
   
 
 

        Termin realizacji 
Lp 

 Lokalizacja (podać rodzaj 
kąpieliska) 

Zamawiający: 
adres  i  nazwa 

Ilość 
zatrudnionych 
ratowników Rozpoczęcie Zakończenie 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

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

               Podpis Oferenta 
 
 
 
 
 
 
 



 
          zał. nr 5 

UMOWA Nr IE/3410/16/07 
 
Zawarta w dniu ….2008 r. roku pomiędzy:  
Gminą Rewal zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: 

1. Wójta Gminy – Roberta Skraburskiego  
             przy udziale Skarbnika Gminy – Seweryna Babiło 
     a  
     1.  …., adres …..   
         …, REGON ……, tel. …. 
          zwanym dalej Wykonawcą. 
  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zgodnie Ustawą prawo zamówień 
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) na Zapewnienie obsługi 
ratowniczej na plaŜach strzeŜonych gminy Rewal, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w 
TED Nr 2007-101482 została zawarta następującą umowa. 
         
       § 1 
1. ZAMAWIAJĄCY zamawia i zleca, a WYKONAWCA przyjmuje i zobowiązuje się wykonać 

usługę w okresie sezonów letnich od 2008-06-14 do 2015-09-30, w zakresie zorganizowania 
kąpielisk strzeŜonych i zapewnienia kadry ratowniczej oraz nadzoru nad jej pracą w Gminie 
Rewal w miejscowościach:   
• ….… - wieŜe ratownicze szt. ……... - obsługa ratownicza - ……...ratowników, 
• ……. - wieŜe ratownicze szt. …….. - obsługa ratownicza - …….. ratowników. 

2 W pozostałych latach rozpoczęcie i zakończenie pracy ratowniczej odbędzie się następująco: 
�    rozpoczęcie:   
        a)  50% obsady ratowniczej - od weekendu (tj. od piątku) poprzedzającego 24 czerwca,   
   b)  100% obsady ratowniczej - od 24 czerwca,  
� zakończenie:  

a) 100% obsady ratowniczej -  do 31 sierpnia włącznie,  
b) 50% obsady ratowniczej – do pierwszej niedzieli września włącznie. 

3.   Kąpieliska strzeŜone 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) oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
4.   Czas pracy ratowników: od 1000 do1800 kaŜdego dnia obowiązywania umowy.  
 
       § 2     
1.   Zamawiający zobowiązuje się przekazać do uŜytkowania bazy ratownicze dla słuŜby ratowniczej 

w ……… do dnia 07.03.2008 r.   
2.   Przekazane bazy zostaną wyremontowane i wyposaŜone przez Wykonawcę. Poniesiony koszty nie 

podlegają zwrotowi. 
3.   WyposaŜenie i utrzymanie baz spoczywa na Wykonawcy. 
4.   Koszty utrzymania baz ratowniczych tj. koszty mediów, wywozu czy zrzutu nieczystości  itd. 

Wykonawca ponosi w całości.       
5.   Zamawiający pokryje ewentualne koszty mogące wyniknąć z tzw. atestacji plaŜ.     
 
       § 3 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do: 



• wykonania usługi będącej przedmiotem umowy z naleŜytą starannością, przy przestrzeganiu 
obowiązujących przepisów na kąpieliskach strzeŜonych. 

• utrzymywać w stanie nie pogorszonym przekazane bazy ratownicze, zabezpieczyć je na okres 
między sezonowy, a po upływie okresu związania umową przekazać bazy Zamawiającemu 
protokołem zdawczo-odbiorczym do dnia 30.09.2015 r.  .  

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, w kaŜdym roku, co 
najmniej: od 15 czerwca do 10 września.    

 
       § 4 
1. W sytuacjach szczególnych tj. interwencje poza plaŜą strzeŜoną, 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 (wieŜach).  

2. Po zakończeniu interwencji bądź ustaniu trudnych warunków pogodowych właściwa liczba 
obsługi ratowniczej kaŜdej z wieŜ zostanie bezzwłocznie przywrócona. 

         
       § 5 
1.  WYKONAWCA za wykonaną usługę, w roku 2008, otrzyma kwotę ……… zł (słownie: … PLN )   
      brutto.   
2.  W pozostałych latach kwota określona w pkt 1 zostanie zrewaloryzowana stosownie do   
     postanowień § 9 niniejszej umowy. 
3.  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. 

4.  Płatności będą dokonywane na podstawie złoŜonej faktury, która zostanie potwierdzona  
     (wykonanie usługi) przez przedstawiciela Zamawiającego, 14 dni po jej złoŜeniu na konto   
     wskazane na fakturze. 
 
       § 6. 
W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% za kaŜdy dzień niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy, licząc od wartości umowy brutto.           
        
        § 7 
1.  Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za 90 dniowym wypowiedzeniem, z   
      zastrzeŜeniem, Ŝe Wykonawcy słuŜy wypowiedzenie ze skutkiem na 30 września. 
2.   Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu  
       wypowiedzenia, jeŜeli w sposób raŜący wielokrotnie zostały naruszone warunki umowy przez  
       Wykonawcę. Rozwiązanie umowy, z  przyczyny określonej w niniejszym punkcie, nie narusza  
       uprawnień wynikających z § 6. 
3. W przypadku rozwiązania umowy, w sytuacji określonej w pkt. 2, Wykonawca traci prawo do 

odszkodowania i Ŝądania 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  

 
       § 8 
1. Po jednym torze wodnym połoŜonym na terenie miejscowości …… zostaje przekazane w 

uŜytkowanie (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, zostanie zlokalizowany w odległości nie mniejszej niŜ 1000 metrów od toru  
      wodnego Wykonawcy - po konsultacjach z Urzędem Morskim i Wykonawcą. Przyjęcie- 
      przekazanie toru wodnego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
       § 9 
Waloryzacja kwoty określonej w § 5, licząc od 2009 r., zostanie dokonana w oparciu o wskaźnik 
przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto wg GUSu, i o przedłoŜony wniosek 
Wykonawcy 
 
       § 10 
Strony przewidują moŜliwość udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego (dodatkowe 
trzy wieŜe wraz z obsługą i wyposaŜeniem), w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w 
art. 67 ust.1 pkt. 5 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te zostaną wycenione w 
oparciu o cenę ofertową Wykonawcy (zrewaloryzowaną od roku 2009) . 
 
       § 11 
 Załącznikami do niniejszej umowy są: 
- załącznik nr 1 –  wykaz sprzętu ratowniczego, który Wykonawca zabezpieczy na plaŜach          
   strzeŜonych,  
- załącznik nr 2 – oferta przetargowa, 
- załącznik nr 3 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
- załącznik nr 4 – polisa ubezpieczeniowa. 
 
       § 12 
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają zgody stron oraz ujęcia ich w aneksie. 
 
       § 13 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
   § 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
              STRONY 
 


