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Numer postępowania: 
AKW.351.2.2020 

Czerwonak, dnia 27 października 2020 roku 
 
 Wszyscy Wykonawcy, ubiegający się  

o udzielenie Zamówienia Publicznego  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
art. 138o ustawy Pzp. o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 
pkt 1) ustawy Pzp, tj. poniżej 750.000 euro. na zadanie pod nazwą: ZAPEWNIENIE 
KOMPLEKSOWEGO ZABEZPIECZENIA RATOWNICZEGO W 2021 RO KU. 

 
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – nr 1 

 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie 
treści Ogłoszenia o zamówieniu.  
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 

Treść pytania nr 1: 
Dlaczego Państwo podają w specyfikacji przetargowej wymógł 17 ratowników. Według 
mojego wyliczenia nawet z zabezpieczeniem na wypadek sytuacji losowych i konieczności 
zastępstwa więcej jak 10-ratowników nie jest potrzebnych. Wiem, że na jednej zmianie jest 
wymagana opieka 3 ratowników a w ciągu całego dnia 6 osób. i 4 os. do wypracowania 
stawki godzinowej i na zabezpieczenie zdarzeń losowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wymaga określonej liczby ratowników zawartej w dokumentacji 
przetargowej, ponieważ wieloletnie doświadczenie jednoznacznie wskazuje, że podana ilość 
ratowników to niezbędne minimum do zapewnienia ciągłego zabezpieczenia ratowniczego na 
pływalni oraz kąpielisku Tropicana w trakcie sezonu letniego. 
 

Treść pytania nr 2: 

Z treści ogłoszenia wynika, że zamawiający wymaga co najmniej jednych pozytywnych 
referencji wraz z informacją o braku nałożenia na wykonawcę kar umownych:  
"Z załączonych dowodów (określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie) powinno również wynikać, że Wykonawca został / nie został obciążony karami 
umownymi z tytułu nienależytego wykonania umowy. W przypadku gdy z dokumentu będzie 
wynikało, że Wykonawca został obciążony co najmniej trzema karami umownymi z tytułu 
nienależytego wykonania umowy lub w dokumencie nie będzie żadnej informacji w zakresie 
kar, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania." 
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W związku z powyższym proszę o udzielenie wyjaśnień poprzez jednoznaczne 
doprecyzowanie: 
1) Czy przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu (referencji) spełniających w/w cechy 
wyczerpuje wszelkie wymagania Zamawiającego odnośnie wskazanego punktu SIWZ i 
wyklucza powoływanie się przez Zamawiającego na posiadanie informacji o nałożeniu na 
Wykonawcę kar umownych na innym obiekcie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie jest podmiotem doradczym. Zamawiający dokona oceny 
uzupełnionych dokumentów przez Wykonawcę. 
 
 

Informacje uzupełniające 
Niniejszy dokument stanowi integralną część Ogłoszenia o zamówieniu i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia 
Publicznego.  

 
 

 
 
 


