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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544215-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Służby ratownicze
2022/S 192-544215

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zabrzański Kompleks Rekreacji
Adres pocztowy: Al. Wojciecha Korfantego 18
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Kwestorowski
E-mail: bkwestorowski@zkr.zabrze.pl 
Tel.:  +48 512022199
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zkr.zabrze.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zkr.zabrze.pl/2022/09/30/obsluga-ratownicza-zabrzanskiego-kompleksu-rekreacji-w-
latach-2023-2024/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa organu władzy lokalnej

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

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

II.1.1) Nazwa:
„Obsługa ratownicza Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w latach 2023-2024”
Numer referencyjny: ZKR/02/2022/PN

II.1.2) Główny kod CPV
75252000 Służby ratownicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsługi ratowniczej świadczone na rzecz Zamawiającego w 
krytych basenach:
- AQUARIUS Kopernik, Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 Zabrze,
- AQUARIUS, Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze.
Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności stała obserwacja lustra wody, w tym m.in.: szczególna 
dbałość o bezpieczeństwo osób przebywających w nieckach basenowych, tj. pływających, kąpiących się 
i uprawiających sporty wodne w obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
poruszającym się wokół niecek, czyli na tzw. hali basenowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 564 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
- AQUARIUS Kopernik, Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 Zabrze,
- AQUARIUS, Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsługi ratowniczej świadczone na rzecz Zamawiającego w 
krytych basenach:
- AQUARIUS Kopernik, Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 Zabrze,
- AQUARIUS, Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze.
Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności stała obserwacja lustra wody, w tym m.in.: szczególna 
dbałość o bezpieczeństwo osób przebywających w nieckach basenowych, tj. pływających, kąpiących się 
i uprawiających sporty wodne w obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
poruszającym się wokół niecek, czyli na tzw. hali basenowej.
Zamawiający określa liczbę godzin świadczenia usług ratownictwa wodnego w ramach niniejszego zamówienia 
publicznego w wymiarze 64.000 godzin. Zamawiający uprzedza, że podana liczba godzin obsługi ratowniczej 
jest liczbą maksymalną. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, jeżeli liczba 
godzin faktycznie świadczonych usług będzie mniejsza niż określona w SWZ, jednakże nie mniejsza niż 30.000.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załącznikach nr 6 i 7 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie ratowników wodnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 564 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN. Szczegółowe informacje 
dotyczące wadium zawarto w rozdziale XVII SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca musi wykazać, że posiada zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie 
ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo 
Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.
W celu wykazania spełniania tego warunku Wykonawca zostanie wezwany do złożenia:
1) decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zgodzie na wykonywanie przez Wykonawcę 
ratownictwa wodnego, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych;
2) dokumentu potwierdzającego wpis Wykonawcy do rejestru jednostek współpracujących z systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
1) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł;
2) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 135.000,00 zł.
W celu wykazania spełniania tego warunku Wykonawca zostanie wezwany do złożenia:
A) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem;
B) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł;
2) zdolność kredytowa lub środki finansowe w wysokości co najmniej 135.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
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również wykonuje co najmniej dwie usługi, z których każda trwała nie krócej niż 12 miesięcy i obejmowała usługi 
ratownictwa wodnego w obiekcie/obiektach pływalni o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 350 
m2, o wartości każdej tej usługi nie mniejszej niż 850.000,00 zł (wartość podana za okres 12 miesięcy). Uwaga: 
Usługa oznacza wykonywanie świadczeń ratownictwa wodnego na podstawie jednej umowy;
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co 
najmniej 20 ratownikami wodnymi, z których każdy spełnia poniższe wymagania:
- posiada uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego,
- posiada co najmniej półroczne doświadczenie w wykonywaniu świadczeń ratownika wodnego na pływalni.
W celu wykazania spełniania tego warunku Wykonawca zostanie wezwany do złożenia:
A) wykazu usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
B) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanie, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, z których każda trwała nie krócej niż 12 miesięcy i 
obejmowała usługi ratownictwa wodnego w obiekcie/obiektach pływalni o łącznej powierzchni lustra wody nie 
mniejszej niż 350 m2, o wartości każdej tej usługi nie mniejszej niż 850.000,00 zł (wartość podana za okres 12 
miesięcy);
2) dysponowanie podczas realizacji zamówienia osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 
tj. co najmniej 20 ratownikami wodnymi, z których każdy spełnia poniższe wymagania:
- posiada uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego,
- posiada co najmniej półroczne doświadczenie w wykonywaniu świadczeń ratownika wodnego na pływalni.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia opisanych w SWZ.
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w 
SWZ.
4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w 
rozdziale III pkt 3 SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 
wartości stanowiącej 10% wartości zamówienia podstawowego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 08:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 08:40
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III lub IV kwartał 2024 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastosuje tzw. tryb odwrócony, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Wraz z ofertą (formularzem oferty) należy złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia,
2) zobowiązanie innych podmiotów w przedmiocie oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile Wykonawca korzysta ze 
zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 
do reprezentowania Wykonawcy w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania (dotyczy to także osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp),
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w rozdziale XIII pkt 3 ppkt 3) lub 4) SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, na zasadach określonych powyżej - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
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w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia),
6) wadium w formie innej niż pieniężna.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 
2022 r., poz. 835 z późn. zm.).
4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ);
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy jest 
zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
unormowane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie powinno zawierać elementy wymienione w art. 516 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
6. Termin wniesienia odwołania
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, a w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1 i 2 powyżej 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.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2022
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