Gmina Rewal
Mickiewicza 19
72-346 Rewal
Pismo: IE/341/16/03/07

Rewal dnia: 2008-01-09
WYKONAWCY

POWIADOMIENI E
Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Zapewnienie obsługi ratowniczej na
plaŜach strzeŜonych gminy Rewal (przetarg nieograniczony) oraz udzielenie
odpowiedzi na pytania..
Szanowni Państwo.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaŜach strzeŜonych
gminy Rewal, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
 W załączniku nr 5 (projekt umowy) do SIWZ dodaje się do § 1 pkt 5 w brzmieniu:
„Usytuowanie poszczególnych wieŜ ratowniczych, w obrębie kąpielisk morskich Gminy
Rewal zostanie dokonane po konsultacji z Wykonawcą, w oparciu o warunki zejść
plaŜowych i dna kąpieliska. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany rozmieszczenia
wieŜ w latach następnych.”
 W załączniku nr 5 (projekt umowy) do SIWZ w § 8 pkt 2 skreśla się cześć zdania drugiego w
następującym zakresie:
„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.”
Wobec powyŜszej zmiany pkt 2 § 8 projektu umowy brzmieć będzie następująco:
„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 po konsultacjach z Urzędem
Morskim i Wykonawcą. Przyjęcie-przekazanie toru wodnego odbędzie się zgodnie z
obowiązującymi przepisami.”
 Zgodnie z punktem 7.2 SIWZ Zamawiający uprzejmie informuje, Ŝe zwołuje na dzień
16.01.2008 r. na godz. 1200 zabranie Wykonawców, na którym zostaną okazane bazy
ratownicze oraz udzielone zostaną odpowiedzi na ewentualne pytania (zadane w formie
pisemnej). Wszystkich chętnych prosimy o zebranie się przed budynkiem Urzędu Gminy w
Rewalu.
Wyjazd na okazanie baz ratowniczych odbędzie się o godz. 1205 dnia 16.01.2008 r. spod
Urzędu Gminy w Rewalu. Zamawiający nie zapewnia środka transportu – prosimy o
zabezpieczenie przejazdu we własnym zakresie.
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 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający informuje, Ŝe do
przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania o następującej treści:
1. „W jakiej formie i o jakiej treści naleŜy przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie
minimum dwóch usług obsługi ratowniczej na morskich plaŜach strzeŜonych. Czy
dokumenty naleŜy złoŜyć w oryginale czy kopii?”
2. „Czy referencje wystawione przez właściciela duŜego ośrodka wypoczynkowego
prowadzącego działalność nad Morzem Bałtyckim spełnią postawiony przez zamawiającego
warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 10.11.10 SIWZ?”
3. „Dlaczego zamawiający wymaga posiadania uprawnień ratownika morskiego skoro takich
uprawnień nie ma?”
Zamawiający odpowiada:
Ad.1
Przedmiotowe dokumenty (referencje) muszą być wystawione w formie pisemnej, w oryginale
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.
Winny zawierać datę wystawienia, nazwę zamawiającego i wykonawcy, treść z której
jednoznacznie wynika, Ŝe wykonawca wykonał lub wykonuje naleŜycie usługę ratownictwa na
morskich plaŜach strzeŜonych, z określeniem ilości ratowników, którymi dysponował.
Dokument winien być podpisany przez zamawiającego.
Referencje powinny potwierdzać naleŜyte wykonanie (lub wykonywanie) usług ratownictwa na
morskich plaŜach strzeŜonych, które wykonawca wskaŜe w załączniku nr 4 do SIWZ.
Doświadczenie zdobyte na innych akwenach jak np.: basen, jezioro, rzeka itp. nie spełni
postawionego warunku z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia.
Ad.2
Podmiotem udzielającym referencje moŜe być zarówno osoba fizyczna, prawna, urząd lub inna
instytucja, dla której oferent (wykonawca) świadczył usługę ratownictwa na morskich plaŜach
strzeŜonych.
PoniewaŜ przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług ratowniczych na
nadmorskich plaŜach strzeŜonych w gminie Rewal, referencje wystawione przez taką osobę, w
zakresie potwierdzenia posiadania doświadczenia w ratownictwie nadmorskim, zostaną przyjęte
(naleŜy przedłoŜyć minimum dwie takie referencje).
Ad. 3
Nie naleŜy mylić postawionych wymagań dotyczących dysponowania osobami z
uprawnieniami (pkt 10.11.8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia–SIWZ) - z
postawionymi wymaganiami dotyczącymi wykazania się doświadczeniem przy wykonywaniu
zamawianej usługi (pkt 10.11. – 7 i 10). PoniewaŜ przedmiotem przetargu jest (m.in..):
zorganizowanie morskich kąpielisk strzeŜonych na plaŜach strzeŜonych gminy Rewal (pkt 3
SIWZ), dlatego wykonawca winien wykazać się analogicznym doświadczeniem w prowadzeniu
ratownictwa – zgodnie z przedmiotem postępowania (teŜ patrz Ad.2).
Udzielone odpowiedzi stają się obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu.
Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski
Strona 2/2

