Sanok dnia 17.06.2020 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku
ul. Królowej Bony 4
38-500 Sanok

ZAPYTANIE OFERTOWE

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Obsługa ratownicza i patrolowanie basenów
zewnętrznych
obiektów
Centrum
Rehabilitacji
i
Sportu
w
Sanoku
wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu medycznego i ratowniczego”.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zabezpieczenie ratownicze na:
1. basenach odkrytych przy ul. Królowej Bony 4 poprzez dyżury min.6 ratowników w okresie
od dnia podpisania umowy - 31.08.2020 r., Godz. 10:00 – 17:00 (godziny pracy mogą ulec
zmianie)
2. W skład zespołu basenów wchodzi:
a) basen rekreacyjno – sportowy/kształt nieregularny/z atrakcjami wodnymi, 2 zjeżdżalnie
b) brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnia (ryba)
c) brodzik dla dzieci (słonik)
Łączna pow. Lustra wody - 997,87 m2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 31.08.2020
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
tj. wpisania podmiotu uprawnionego do wykonywania zadań ratownictwa wodnego
na liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym zdolnymi do wykonania
Zamówienia;
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
3. Wymagane jest dysponowanie min. 6 osobami posiadającymi kwalifikacje ratownika
wodnego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2020.350 t. j. z dnia 04.03.2020 r.)

4. Wymagane jest wniesienie wadium do dnia 22.06.2020 r., do godz. 14:00. Wadium
wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 41 8642 0002 2001 00
67 8209 003
5. Ocena spełnienia warunków wg zasady spełnia / nie spełnia nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
6. Ocena spełnienia warunków szczegółowych wg zasady spełnia / nie spełnia nastąpi
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy natychmiastowo, jednak
nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4,
36-500 Sanok, sekretariat do godziny 10:00 do dnia 23.06.2020 r. pod rygorem
nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Ofertę trzeba złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem dotyczy zapytanie ofertowe
na „Obsługa ratownicza i patrolowanie basenów zewnętrznych obiektów Centrum
Rehabilitacji i Sportu w Sanoku wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu medycznego
i ratowniczego”, oraz nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
3. Oferty zostaną otwarte w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony
4, 36-500 Sanok, o godzinie 10:30 w dniu 23.06.2020 r.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawarte w ofertach.
 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić
do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem
wszystkich podatków i opłat (w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem
podatku VAT).
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową za roboczogodzinę. Wynagrodzenie ryczałtowe polega
na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej niezmiennej kwoty
jednostkowej tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość dostaw będących
przedmiotem zamówienia, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy.
3. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich (PLN), z dokładnością do jednego grosza.
4. W ofercie należy podać cenę brutto w rozbiciu na cenę netto i VAT w PLN, zgodnie
z załączonym Formularzem Ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pani Katarzyna Kucharska, Tel. 13 46 59 117
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Wykaz sprzętu medycznego i ratowniczego – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 3
Wzór umowy – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 5

Załącznik nr 1 do oferty

FORMULARZ OFERTOWY

Zabezpieczenie ratownicze na pływalni Centrum Rehabilitacji
i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok
Zamawiający

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku

Nazwa Wykonawcy
oraz adres, NIP
Adres do
korespondencji oraz
telefon i faks
Cena ofertowa za
roboczogodzinę pracy
ratownika
w zł brutto(cyfrowo i
słownie)
Kwota podatku VAT w
zł (cyfrowo i słownie)
Cena ofertowa w zł
netto (cyfrowo i
słownie)
Termin wykonania
zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

Zobowiązania Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w niniejszej zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego został
przez nas zaakceptowany. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
6. Zamówienie zrealizujemy sami lub przy udziale podwykonawców w zakresie :
……………………………………………………………………………………
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
4.1.3.1. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum
zarządzanego przez (nazwa lidera)…………………………………..………. *.
4.1.3.2.

Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.

4.1.3.3.

Informacje zawarte na stronach od ………… do ……….. stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą
być udostępniane przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2

WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I RATOWNICZEGO

Lp.

Wyszczególnienie

j.m

Ilość

1.

Sprzęt ratowniczy typu R1
(apteczka z zestawieniem do
resuscytacji krążeniowo –
oddechowe oraz deska
ortopedyczna)

Szt.

1

2.

Środki łączności radia
Motorola t80

Szt.

6

3.

Stroje ratowników z logiem
MOSiR Sanok

Szt.

6

4.

Środki akustyczne:
- tuby dźwiękowe
- gwizdki na każde stanowisko
ratownicze

Szt.

2

Szt.

6

Podpis …………………………………………….
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)
Data: ……………………………………………….

Załącznik nr 3

Oświadczenie

Działając w imieniu ……………………………………………………………………. i będąc
należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wskazane powyżej osoby
posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania czynności ratownika na pływalni .

Data …………

Podpis …………………

Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY
UMOWA

Zawarta w dniu ………..2020 r. w Sanoku w wyniku wyboru wykonawcy pomiędzy:

Gmina Miasta Sanoka- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4,
38-500 Sanok, NIP 6871787673,
reprezentowaną przez :
Pana Tomasza Lasyka- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku
Pana Jakuba Więcha – Główny księgowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Sanoku
zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej: „Wykonawcą”

§1
1. Zamawiający oświadcza, iż zleca świadczenie usług polegających na zabezpieczeniu
ratowniczym
w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku na basenach zewnętrznych (odkrytych) przy ul.
Królowej Bony 4, 38-500 Sanok poprzez zapewnienie dyżurów 6 ratowników na
poszczególnych strefach basenów zewnętrznych (niecka sportowa z czterema torami
pływackimi, rwąca rzeka , niecka rekreacyjna z licznymi atrakcjami , dwie zjeżdżalnie, oraz
brodzik dla dzieci z dwoma zjeżdżalniami) zgodnych z aktualną „analizą zagrożeń” wydaną
przez Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w okresie od podpisania
umowy do 31.08.2020 r. zgodnie z harmonogramem, a Wykonawca oświadcza, że przyjmuje
do wykonania świadczenie tych usług.
2.Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje zapewnienie:
a) porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie basenów zewnętrznych
Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z basenów zewnętrznych obejmuje w
szczególności: nieckę sportową z czterema torami pływackimi, rwącą rzekę, nieckę

rekreacyjną z licznymi atrakcjami, dwie zjeżdżalnie, oraz brodzik dla dzieci z dwoma
zjeżdżalniami, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, a w szczególności z:
- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (tj. DZ. U. 2020 poz. 350)
- Aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego,
- Aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie
sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu,
nakazu oraz znaków informacyjnych i flag,
- Obowiązującą instrukcją WOPR dotyczącą obsady stanowisk ratowniczych.
b) nadzoru nad przestrzeganiem regulaminów basenów zewnętrznych, przepisów BHP i
ppoż.,
c) utrzymywania porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia
wyłącznie do celów służbowych,
d) kontrolowania warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowanie zagrożeń w
dzienniku dyżurów,
e) bieżącego prowadzenia dziennika służby ratowniczej,
f) pełnienia dyżuru przez członków zespołu ratowniczego w jednolitych wyróżniających się i
odpowiednio oznakowanych strojach ratowniczych,
g) zgłaszanie konieczności uzupełnienia sprzętu ratowniczego i medycznego w zależności od
potrzeb i terminów ważności ich użycia zgodnie z obowiązującymi standardami
bezpieczeństwa i standardami medycznymi,
h) dbanie o stan techniczny sprzętu ratowniczego oraz medycznego będącego na wyposażeniu
basenów zewnętrznych,
i) przestrzeganie zarządzeń, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych zamawiającego,
j) wykonanie poleceń kierownictwa obiektu (w ramach zakresu obowiązków),
k) nadzór i obsługa zjeżdżalni, rwącej rzeki i innych atrakcji znajdujących się w obrębie
basenów zewnętrznych.
3. Wykonawca świadczyć będzie usługę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a w
szczególności zgodnie z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych..
4. Wyposażenie w podręczny sprzęt ratowniczy typu: koła ratunkowe, żerdzie, rzutki,
podwyższone stanowiska ratownicze, leki i artykuły sanitarne na potrzeby doraźne oraz
sygnały zapewnia Zamawiający.
5. Wyposażenie obiektu, które zapewnia we własnym zakresie wykonawca:
- sprzęt ratowniczy typu R1( apteczka z zestawem do resustytacji krążeniowo- oddechowej
oraz deska ortopedyczna),
- środki łączności radia Motorola t80- 6 szt.,
- stroje ratowników tj.: koszulka, spodenki, spodnie, czapka, kurtka, na wszystkie stanowiska
ratownicze koloru czerwonego z napisem RATOWNIK i logiem Wykonawcy, a także logiem
zamawiającego na lewym rękawie koszulki,
- środki akustyczne: dwie tuby dźwiękowe, oraz gwizdki na każde stanowisko ratownicze.
6. Wykonawca oświadcza że: na podstawie art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
posiada zgodę do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§2

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2. Zamawiający określa godziny świadczenia usług 10:00 – 17:00 z możliwością wydłużenia
do godz. 20:00.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe ratownika wodnego określone ustawą z dnia 18
sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2. Wykonawca zapewnia, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej za szkody powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, na kwotę
ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł
§4
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i
ustalonych zwyczajów.
§5
Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie określone w ofercie w
wysokości……….. zł/r-g( słownie złotych:………………………………………)brutto
pracy jednego ratownika za godzinę.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

§6
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi
fakturami VAT lub rachunkami wystawionym do dnia:
01.07.2020 r. za realizację przedmiotu umowy w okresie: 17-30.06.2020 r.
01.08.2020 r. za realizację przedmiotu umowy w okresie 01-31.07.2020 r.
01.09.2020 r. za realizację przedmiotu umowy w okresie 01.08-01.09.2020 r.,
na kwotę stanowiącą iloczyn sumy godzin realizacji przedmiotu umowy przez
wszystkich ratowników pełniących dyżur oraz stawki wskazanej § 5.
W przypadku mniejszej ilości godzin z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
Wykonawca odstąpi od roszczeń z tego tytułu.
Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest zgodne ustalenie przez strony
dokładnej ilości przepracowanych godzin wszystkich ratowników.
Termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT/rachunku.
Pod rygorem niedokonania zapłaty wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze
rachunek bankowy znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT lub jest zgodny
ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na w/w
liście.
Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty faktury poprzez split payment, wg. tzw.
podzielonej płatności.
Zapłata na rachunek VAT powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

8. Za czas zamknięcia basenów zewnętrznych w okresie obowiązywania niniejszej
umowy z powodu warunków atmosferycznych Wykonawcy wynagrodzenie
nie przysługuje.

§7
1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokości:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 4.000 zł
- za brak obsady ratownika w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą roboczogodzinę
absencji.
2) Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 4.000 zł
2. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zapłaci za każdy
dzień zwłoki odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania
do zapłaty kary umownej.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego
prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo od odstąpienia od umowy, gdy
1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi w określonym terminie.
2) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z umową lub obowiązującymi przepisami.
3) Zaistniała okoliczność o której mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo od odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury/rachunku pomimo
dodatkowego wezwania Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do
zapłaty.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności tego
oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie może
nastąpić w terminie 14 dni od momentu powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia.
4 W przypadku zamknięcia obiektu basenów zewnętrznych z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo 1 – stronnego rozwiązania
umowy od dnia następującego po dniu zaistnienia zdarzenia.
§9
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności takiej zmiany.

§ 10
Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 11
W przypadkach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:

Załącznik nr 5

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczamy, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca, składający ofertę w
przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej do
występowania w imieniu wykonawcy

