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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44258-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Polkowice: Usługi w zakresie sportu
2019/S 020-044258

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
ul. Młyńska 4
Polkowice
59-100
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Szczepańska
Tel.:  +48 767462770
E-mail: biuro@aquapark.com.pl 
Faks:  +48 767462760
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://aquapark.com.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa Osoba Prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Świadczenie usług Ratownictwa Wodnego oraz Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej w obiekcie Aquapark
Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”
Numer referencyjny: L. dz. 2210/2018

II.1.2) Główny kod CPV
92620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:biuro@aquapark.com.pl
http://aquapark.com.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Ratownictwa Wodnego oraz Pierwszej Pomocy
Przedlekarskiej w obiekcie Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.,
mieszczącego się w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie
bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno –
Rehabilitacyjne S.A., zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71317200
75252000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
ul. Młyńska 4,
59-100 Polkowice, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Ratownictwa Wodnego oraz Pierwszej Pomocy
Przedlekarskiej w obiekcie Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.,
mieszczącego się w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie
bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno –
Rehabilitacyjne S.A., zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
1. Ustawą z dnia 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 1482 z późn. zmianami),
2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.1.2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru
wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 108),
3. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.2.2012 r. sprawie wymagań dotyczących
wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i
ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012 r. poz. 261).
B. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia:
1) krytej pływalni w okresie całorocznym składająca się z:

a) basenu sportowego o powierzchni 312,5 m2,

b) basenu rekreacyjnego o powierzchni 252,00 m2 wyposażony w whirlpoll, masaże górne, masaże boczne +
denne, dywanik z masażami, przeciwprąd, płytki napowietrzające, dzikie źródła, ściana do wspinaczki, winda
przybasenowa dla niepełnosprawnych,

c) dzikiej rzeki o powierzchni 74,16 m2 wyposażony w mostek drewniany, masaże górne, grota wodna,

d) brodzika dla dzieci o powierzchni 108,83 m2 wyposażony w zjeżdżalnie słonik, fontannę grzybek, fontanny
stojące w formie zwierząt (foka), armatkę wodną,
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e) zjeżdżalnię wodną wewnętrzną o długości 53 m i powierzchni lądowiska 108,00 m2 połączona z brodzikiem
dla dzieci,

f) zjeżdżalni wodnej pontonowej o długości 46 m i powierzchni lądowiska hamowni 45,50 m2.
2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie krytej pływalni.
3. Prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z krytej pływalni obowiązujących
Regulaminów wewnętrznych, przepisów BHP i ppoż., pouczania grup zorganizowanych oraz osób
indywidualnych, korzystających z obiektu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno –
Rehabilitacyjne S.A. o obowiązujących zasadach korzystania z basenów i atrakcji wodnych, wprowadzenie na
halę basenową grup zorganizowanych.
4. Zapewnienie ciągłości obsady niezależnych stanowisk ratowniczych w godzinach pracy Aquapark Polkowice
- Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. od godz. 6:00 do godz. 21.45:
• od poniedziałku do niedzieli:
— od godz. 6:00 do godz. 14:00 – 1 stanowisko,
— od godz. 06:30 do godz. 14:00 – 5 stanowisk,
— od godz. 14:00 do godz. 21:45 – 7 stanowisk.
Usługi realizowane będą w sposób ciągły w czasie pracy krytej pływalni przez ok. 365 dni w trakcie trwania
umowy, z wyłączeniem przerw technologicznych, przerw w wyniku niskich temperatur powietrza w okresie
zimowym, przerwy w wyniku awarii, przerw świątecznych oraz zdarzenia o charakterze przypadkowym lub
naturalnym, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie
można zapobiec.
Godziny pracy Obiektu, w tym krytej pływalni mogą ulec zmianie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przy wyborze ofert ZAMAWIAJĄCY kierował się będzie następującymi kryteriami: 1) Kryterium nr 1: Cena
ryczałtowa oferty brutto: 95 %; 2) Kryterium nr 2: termin płatności: 5 %.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto).

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 244-558501

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
„Świadczenie usług Ratownictwa Wodnego oraz Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej w obiekcie Aquapark
Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert
tj. do 22.1.2019 r. do godz. 13:00 wadium w wysokości 20.000,000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia. Wykonawca
składa powyższe oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej
„Dokumentem JEDZ” w zakresie w nim określonym (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ –
Dokument JEDZ), z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3. Po otwarciu ofert: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
1) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, oprócz
jednolitego dokumentu należy przedłożyć:
a) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
— Zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego lub dokument
uprawniający podmiot do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie dotychczasowych przepisów,
zgodnie z art. 12 i 40 ustawy z dnia 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zmianami) udzieloną w drodze decyzji administracyjnej.
2) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000
000,00 PLN
3) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558501-2018:TEXT:PL:HTML
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a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania składa się w terminach określonych w Dziale VI, Rozdziale 2 i w art. 182 Ustawy Pzp. Przesłanki
wniesienia odwołania - art. 180 Ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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