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Część li Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Wykonawcy 

wymogi dotyczące 

Część A 
Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna". 

Zamawiający jest zarządcą obiektu sportowego rekreacyjnego zlokalizowanego w miejscowości 
Siechnice przy ul. Sportowej 1 O, pod nazwą „Błękitna Laguna" stanowiącego miejsce świadczenia 
usługi. Kąpielisko ma 100 metrów linii brzegowej. Na terenie terenu rekreacyjnego znajdują się: pomost 
drewniany, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko do siatkówki plażowej, strefa gastronomiczna, 
kontener sanitarny, kabina dla osób niepełnosprawnych, wydzielona strefa do grillowania oraz punkt 
medyczny/pomieszczenie socjalne dla ratowników. Mapa z podziałem stref oraz infrastrukturą stanowi 
załącznik nr 1. 

A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamówienie składa się z 3 usług świadczonych na jednym obiekcie: 

1.1. przeprowadzenie w granicach kąpieliska Błękitna Laguna analizy zagrożeń o której mowa w art. 
4 ust 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 
sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej 
podstawie i stałe pełnienie nadzoru w tym zakresie; 

1.2. wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego realizowane na podstawie ustawy o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. oraz 
aktów prawnych wydanych na jej podstawie. Aktualny regulamin kąpieliska stanowi załącznik nr 
4; 

1.3. nadzór jednego ratownika wodnego nad użytkownikami pneumatycznych zabawek wodnych w 
godzinach działania kąpieliska. 

2. Wykonawcy zostanie wydany na podstawie protokołu przekazania następujący sprzęt niezbędny 
do realizacji zamówienia: 

klucze do pomieszczenia socjalnego stanowiącego jednocześnie punkt medyczny, 
• 2 pneumatyczne zabawki wodno, 

3. 

3.1. 

• 
• 
• 
4. 

5. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności: ratownictwa 
wodnego. 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zawarcia umowy przez osoby wykonujące wskazane w punkcie 3 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 
dokonywania ich oceny, 
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, 
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia . 

Z tytułu każdorazowego niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zawarcia 
umowy z osobami wykonującymi wskazane w punkcie 3 czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% wartości 
zamówienia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innych umów 
cywilnoprawnych traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. 

Zamawiający zastrzega prawo do nieistotnych zmian regulaminów. 
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8. Termin świadczenia Usługi 

Przedmiot umowy świadczony będzie na kąpielisku w Siechnicach przy ul. Sportowej 1 O, od 
poniedziałku do niedzieli oraz w święta, od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., nie dłużej niż 1 O 
godzin dziennie aktualnie w godzinach 10:00-19:00, przez minimum dwóch dyżurujących ratowników 
wodnych zatrudnionych przez Wykonawcę. 

C. Podstawowe obowiązki ratownika 

1. Pełnienie dyżuru zgodnie z imienną obsadą stanowisk ratowniczych. 
2. Pełnienie dyżuru w kompletnym stroju, na wyznaczonym stanowisku, według grafiku pracy. 
3. Stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wezwania 

pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej, udzielanie pomocy przedmedycznej. 
4. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób kąpiących się i 

utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej i gotowości do użycia. 
5. Przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
6. Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska. 
7. Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody i powietrza. 
8. Oczyszczanie powierzchni i dna niecki basenu z zanieczyszczeń. 
9. Natychmiastowe wyłączanie z eksploatacji urządzeń i sprzętu, w razie ich nieprawidłowego 

funkcjonowania. 
10. Cykliczne (min. raz na pół godziny) oraz w miarę potrzeby lustrowanie nadzorowanej strefy 

poprzez obejście kontrolowanego obszaru. 
11. Informowanie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych usterkach na stanowisku pracy. 
12. Stale utrzymywanie sprawności. 

W SZCZEGÓLNOŚCI RATOWNIKOWI ZABRANIA SIĘ: 
13. Opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonych. 
14. Wprowadzania i przebywania na stanowisku i w pomieszczeniach ratowników osób postronnych. 
15. Korzystania w trakcie pełnienia dyżuru z telefonu komórkowego, czytania książek, gazet itp. 
16. Prowadzenia nauczania pływania i prowadzenia innych zajęć dydaktycznych w godzinach 

pełnienia służby ratowniczej. 
17. Aktywności rekreacyjnej w trakcie pełnienia dyżuru ratowniczego (pływanie, korzystanie ze 

sprzętu wodnego itp.) 
18. Podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym i bez pełnego wyposażenia 

osobistego. 
19. Prowadzenia egzaminów na kartę pływacką w trakcie pełnienia dyżuru ratowniczego. 
20. Wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stalą obserwację 

powierzonego akwenu. 

PROCEDURA PRZY BIOLOGICZNYM LUB CHEMICZNYM SKAżENIU WODY 

21. W przypadku podejrzenia biologicznego lub chemicznego skażenia wody ratownik w swoim 
sektorze nadzoru: 

21.1. ustalonym sygnałem wzywa do opuszczenia przez uczestników skażonego obszaru, 
21.2. pozostaje w łączności głosowej z osobami w wodzie, udzielając im wskazówek, bezpiecznego 

zachowania się i kierunku ewakuacji, 
21.3. w razie konieczności podejmuje akcję ratowniczą, 
21.4. w przypadku konieczności podejmuje akcję ewakuacyjną. 
21.5. Ratownik informuje przełożonego oraz zarządcę kąpieliska o skażeniu i wyłączeniu z 

używalności. 
22. Decyzję o dalszych działaniach i ponownym udostępnieniu kąpieliska dla użytkowników 

podejmuje zarządca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona. 

PROCEDURA PRZY NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZEŃ ATRAKCJI WODNYCH 
23. W przypadku podejrzenia nieprawidłowej pracy urządzeń atrakcji wodnych ratownik: 
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23.1. ustalonym sygnałem wzywa do opuszczenia przez uczestników obszaru pracy urządzeń atrakcji 
wodnych, 

23.2. pozostaje w łączności głosowej z osobami w wodzie, udzielając im wskazówek, bezpiecznego 
zachowania się i kierunku ewakuacji, 

23.3. w razie konieczności podejmuje akcję ratowniczą, 
23.4. wyłącza urządzenie. 

24. Ratownik informuje przełożonego oraz zarządcę kąpieliska o awarii i wyłączeniu z używalności. 
25. Decyzję o dalszych działaniach i ponownym udostępnieniu urządzenia dla użytkowników 

podejmuje zarządca obiektu. 

PODSTAWOWY ZAKRES SZKOLEŃ I INSTRUKTAżY ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM 
RATOWNIKÓW I POWIERZENIEM IM OKREŚLONYCH OBOWIĄZKÓW 

26. Regulamin pracy. 
27. Instrukcja BHP. 
28. Regulamin kąpieliska i terenu rekreacyjnego. 
29. Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego. 
30. Zakres obowiązków. 
31. Zakres czynności. 
32. Instrukcje obsługi sprzętu i urządzeń wyposażenia medycznego. 
33. Instrukcje obsługi sprzętu ratowniczego i pomocniczego. 
34. Procedury wypadkowe i powypadkowe. 
35. Procedury ratownictwa medycznego na poziomie przedlekarskim. 
36. Procedury kontroli i okresowej dezynfekcji sprzętu medycznego. 
37. Procedury kontroli i okresowej wymiany wyposażenia medycznego. 
38. Procedury pomiaru temperatur wody i powietrza i ich dokumentowanie. 
39. Procedury pobierania i zabezpieczania próbek wody i ich dokumentowanie. 
40. Procedury wyłączania określonych stref obiektu i urządzeń z eksploatacji. 
41. Procedury zmian na stanowisku ratowniczym. 
42. Procedury korzystania z przerw i podmian na stanowiskach ratowniczych. 
43. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. 

D. Wymogi dotyczące Wykonawcy 

1. Wykonawca posiada zgodę właściwego ministra lub uprawnienia do wykonywania ratownictwa 
wodnego uzyskane na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 12 lub art. 40 ustawy z dnia 
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 350). 

2. Wykonawca dysponuje 5 osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia w zakresie 
ratownictwa wodnego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350). 

3. Wykonawca wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie 
trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego 
zrealizowane lub realizowane na pływalniach i kąpieliskach, w tym każda o wartości nie mniejszej 
niż 80 000,00 zł. 

4. Wykonawca posiada potencjał techniczny w postaci wymaganego wyposażenia: 

• plażowa wieżyczka ratownicza o wysokości spocznika na co najmniej 1,5 m, 
• łódka z silnikiem motorowym pozwalająca na poruszanie się co najmniej 3 osób, 
• minimum 8 sztuk bojek oznaczających obszar kąpieliska, 
• minimum 4 sztuk koła ratunkowego, 
• minimum 2 zestawów pierwszej pomocy, wraz z wyposażeniem do doraźnego zabezpieczenia 

złamań, skręceń kończyn, 
• jeden zestaw do transportu osoby poszkodowanej - noszy. 

5. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł. 
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6. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych. 

E. Wykaz załączników 
• Załącznik nr 1 - mapa z podziałem stref oraz infrastrukturą, 
• Załącznik nr 2 - zgoda Burmistrza Siechnic na organizację kąpieliska, 
• Załącznik nr 3 - regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego, 
• Załącznik nr 4 - regulamin kąpieliska oraz wodnej strefy rekreacyjnej "Błękitna Laguna" 
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Część li Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Wykonawcy 

wymogi dotyczące 

Część B 
Usługa prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego na kąpielisku „Błękitna 

Laguna" 
Zamawiający jest zarządcą obiektu sportowego rekreacyjnego zlokalizowanego w miejscowości 
Siechnice przy ul. Sportowej 1 O, pod nazwą „Błękitna Laguna" stanowiącego miejsce świadczenia 
usługi. Kąpielisko ma 100 metrów linii brzegowej. Na terenie terenu rekreacyjnego znajdują się: pomost 
drewniany, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko do siatkówki plażowej, strefa gastronomiczna, 
kontener sanitarny, kabina dla osób niepełnosprawnych, wydzielona strefa do grillowania oraz punkt 
medyczny/pomieszczenie socjalne dla ratowników. Mapa z podziałem stref oraz infrastrukturą stanowi 
załącznik nr 1. 

A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamówienie prowadzenie punktu wypożyczalni sprzętów wodnych: pilnowanie przestrzegania 

regulaminu wypożyczalni przez użytkowników, pobieranie opiat, sporządzanie raportu dobowego 
z kas fiskalnych w każdym dniu sprzedaży i raportu miesięcznego w ostatnim dniu miesiąca, 
wpłata utargu miesięcznego Zamawiającemu raz w miesiącu oraz przekazywanie raportów 
dobowych raz w tygodniu). Aktualny regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego stanowi załącznik 
nr 3; 

1. Wykonawcy zostanie wydany na podstawie protokołu przekazania następujący sprzęt niezbędny 
do realizacji zamówienia: 

• klucze do wypożyczalni sprzętu wodnego, 
• sprzęt wodny (4 kajaki, 3 rowery wodne,24 kamizelki); 
• kasa fiskalna 

2. Zamawiający zastrzega prawo do nieistotnych zmian regulaminów. 

B. Termin świadczenia Usługi 

Przedmiot umowy świadczony będzie na kąpielisku w Siechnicach przy ul. Sportowej 10, od 
poniedziałku do niedzieli oraz w święta, od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., nie dłużej niż 10 
godzin dziennie aktualnie w godzinach 10:00-19:00, przez pracownika zatrudnionego przez 
Wykonawcę. 

C. Podstawowe obowiązki pracownika wypożyczalni 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego w 
Siechnicach przy ul. Sportowej 1 O w zakresie: 

• ciągłego dozorowania powierzonego mienia sprzętu wodnego oraz jego wynajmowaniu i 
przestrzegania regulaminu korzystania z wypożyczalni, 

• zarządzania i organizowanie wynajmu w sposób umożliwiający korzystanie jak największej ilości 
użytkowników; 

• stałej i aktywnej obecności co najmniej jednego pracownika w godzinach świadczenia usługi tj.: 

O poniedziałek - czwartek w godz. 1 O.OD - 19.00, 

O piątek - niedziela i święta w godz. 1 O.DO - 19.00. 

2. Rejestracja i fiskalizacja poboru opiaty za wynajem. 

3. Wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych z kasy fiskalnej odnośnie dokonanych 
transakcji. Drukowanie fiskalnych raportów dobowych po każdym dniu pracy oraz fiskalnych 
raportów miesięcznych ostatniego dnia miesiąca pracy. Wykonawca jest zobowiązany w 
pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca o rozliczenie i dokonanie wpłaty pobranych utargów 
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z miesiąca poprzedzającego zgodnie z przedłożonym raportem miesięcznym z kasy fiskalnej 
oraz przedłożenia wszystkich raportów dobowych z danego okresu Zamawiającemu 

O. Wymogi dotyczące Wykonawcy 

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł. 

2. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych. 

E. Wykaz załączników 
• Załącznik nr 1 - mapa z podziałem stref oraz infrastrukturą, 
• Załącznik nr 2 - regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego, 
• Załącznik nr 3 - regulamin kąpieliska oraz wodnej strefy rekreacyjnej "Błękitna Laguna". 
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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI WODNEGO SPRZĘTU REKREACYJNEGO 

Zasady ogólne 

1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest codziennie w sezonie letnim tj. od 1 czerwca 
do 31 sierpnia w godz. od 10.00 do 19.00. 

2. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią 
niniejszego Regulaminu i do bezwzględnego jego przestrzegania. 

3. Sprzęt mogą wypożyczać osoby pełnoletnie, posiadające dowód tożsamości lub inny 
dokument ze zdjęciem. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną 
odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody. 

5. Za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry opłatę za zadeklarowany czas jego używania, 
który nie może być dłuższy niż godziny otwarcia wypożyczalni, w oparciu o cennik. 
Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia do 
obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni. 

6. Odmawia się wypożyczenia sprzętu pływającego: 
a) osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod 

wpływem substancji odurzających; 
b) gdy warunki pogodowe lub inne okoliczności mogą stanowić zagrożenie dla życia lub 

zdrowia wypożyczającego. 
7. Wypożyczający zobowiązuje się do: 

a) uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 50 zł, która zwracana będzie 
Wypożyczającemu po zwrocie sprzętu w stanie niepogorszonym i kompletnym; 

b) poprawnego korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu, 
zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez pracownika wypożyczalni przed 
rozpoczęciem korzystania ze sprzętu; 

c) zwrotu wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie. W przypadku 
przekroczenia zadeklarowanego czasu i odmowy uiszczenia dodatkowej 
płatności, należna kwota pobierana będzie z kaucji. 

d) zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym i kompletnym; 
e) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy sprzętu uszkodzonego z własnej winy, jego 

wyposażenia lub osprzętu; 
f) nie udostępniania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim; 
g) opieki nad sprzętem przez cały okres jego wypożyczenia; 
h) płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej, otrzymanej z wypożyczalni; 
i) niezwłocznego powrotu w sytuacji nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych; 
j) stosowania się do poleceń wydawanych przez personel wypożyczalni oraz służb do 

tego uprawnionych. 
8. Wypożyczającym sprzęt zabrania się: 

a) kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody); 
b) nieuzasadnionego moczenia kamizelek asekuracyjnych; 
c) zabierania na pokład wypożyczonego sprzętu większej liczby pasażerów niż wynika to 

z wyporności danego sprzętu; 
d) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób 

trzecich; 
e) uderzania (taranowania) innych obiektów; 
f) gwałtownego cofania rowerami wodnymi; 



g) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających w czasie dysponowania 
wypożyczonym sprzętem; 

h) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem. 
9. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do natychmiastowego 

zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem. 
1 O. Obsługa wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno 

u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowaniu sprzętu przez 
wypożyczającego pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących 
w rzeczy. 

Postanowienia szczegółowe 

11. Wypożyczenie sprzętu następuje po dokonaniu przez wypożyczającego wpisu w książce 
wypożyczeń. 

12. Dodatkowo wypożyczający podpisuje oświadczenie o posiadaniu umiejętności pływania i 
przyjęciu odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie będące pasażerami wypożyczonego 
sprzętu. 

13. Dokonując wpisu wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i 
ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. 

14. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu oraz 
przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. 

15. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się przy pomoście na kąpielisku Błękitna Laguna w 
Siechnicach przy ul. Sportowej 1 O. 

16. W przypadku kradzieży, zagubienia lub nieodwracalnego zniszczenia wypożyczonego 
sprzętu bądż jego wyposażenia lub osprzętu, wypożyczający zwraca jego równowartość 
w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania sprzętu, jego 
wyposażenia bądź osprzętu. 

Obowiązek informacyjny rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO 

17. Administratorem danych osobowych jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. 
z o. o. z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Jana Pawła li 12, KRS 0000444573, NIP 
8961532506. 

18. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i cel dane osobowe umożliwiające 
identyfikację podmiotu wypożyczającego sprzęt wodny. 

19. Podstawa prawna uzasadniony interes Administratora w związku z realizacją usług przez 
Administratora. 

20. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, 
informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych oraz Gmina Siechnice. 

21. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres oferowania produktów i usług oraz z przez 
okres przedawnienia roszczeń z ich tytułu. 

22. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

23. Użytkownik ma prawo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 



b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

24. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

25.Skorzystanie z prawa poprawiania danych, usunięcia, ograniczenia zakresu 
przetwarzania, sprostowania jak również usunięcia zgody na otrzymywanie informacji 
handlowej jest realizowane poprzez przesłanie do Administratora Danych takiego żądania 
na adres e mail iod@sisk-siechnice.pl. 

CENNIK WYPOŻYCZALNI 

każda kolejna godzina 
30 minut 60 minut rozpoczęta ponad 

zadeklarowany czas 

kajaki 10 PLN 15 PLN 20 PLN 

rowery wodne 15 PLN 30 PLN 35 PLN 

W dni deszczowe (wg uznania obsługi wypożyczalni) 50% ceny. 
Przy zakupie czterech godzin pływania piąta godzina gratis. 



SISK.Z.24.2020 Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna" 

Załącznik nr 3 do IDW 

(pieczątka Wykonawcy) (miejscowość i data) 

dotyczy części A 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, na temat 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. 

Imię Kwalifikacje zawodowe Doświadczeni Zakres Podstawa do 
Lp. i (nr i data wydania e/wyksztalcen wykonywanych dysponowania daną 

nazwisko uprawnień ie czynności osobą oraz specjalność) 

* w przypadku, gdy Wykonawca wykaże że będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane 
uprawnienia 
upoważniające do wykonania zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych 

osób. 

Ponadto oświadczam(y), że osoba(y), które/która będą/będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiada(ją) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji wymaganej przez 
Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



SISK.Z.24.2020 Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna" 

Załącznik nr 2 do IDW 

(pieczątka Wykonawcy) (miejscowość i data) 

dotyczy części A 

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 

Nazwa/ opis 
usługi 

Całkowita 
wartość 

usługi brutto 
Okres realizacji 

(rozpoczęcie i zakończenie) 
Podmiot, na rzecz, którego usługa 

została wykonana 

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



SISK.Z.24.2020 Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna" 

L.p. Nazwa i adres Nazwa części zamówienia Procentowa część zamówienia, jaka 
podwykonawcy zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom 
1. 

2. 

3. 

8. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

9. Oświadczam(y), że należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw - TAK/NIE [*]. 

1 O. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

** Uwaga! - Niniejszy pkt wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania 
obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) 
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT. 
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

oraz wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: zł 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 



SISK.Z.24.2020 Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna" 

pieczątka Wykonawcy (miejscowość i data) 

FORMULARZ OFERTOWY 
Część B prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługa ratownictwa wodnego na 
kąpielisku „Błękitna Laguna", prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego. 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia , Część B prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres Wykonawcy: 

NIP . 

REGON . 

Tel: . 

e-mail . 

1. Oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, za cenę łączną brutto: zł, słownie: 

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w kwocie . 

2. Oświadczamy że spełniamy wymogi dla Wykonawców wskazane w SIWZ 

3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

4. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczam(y), że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam(y), że wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne 
i prawdziwe. 

7. Oświadczam(y), że nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom: 



SISK.Z.24.2020 Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna" 

L.p. Nazwa i adres Nazwa części zamówienia Procentowa część zamówienia, jaka 
podwykonawcy zostanie powierzona podwykonawcy 

lub oodwvkonewcom 
1. 

2. 

3. 

8. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

9. Oświadczam(y), że należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw - TAK/NIE [*]. 

10. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

•• Uwaga! - Niniejszy pkt wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania 
obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) 
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT. 
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

oraz wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: zł 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 



SISK.Z.24.2020 Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna" 

Załącznik nr 1 do IDW 

pieczątka Wykonawcy (miejscowość i data) 

FORMULARZ OFERTOWY 
Część A - usługa ratownictwa wodnego 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługa ratownictwa wodnego na 
kąpielisku „Błękitna Laguna", prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego. 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia , Część A - usługa ratownictwa wodnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

wzorem umowy, na następujących warunkach: 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres Wykonawcy: 

NIP . 

REGON . 

Tel: . 

e-mail . 

1. Oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, za cenę łączną brutto: zł, słownie: 

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w kwocie .. 

2. Oświadczamy że spełniamy wymogi dla Wykonawców wskazane w SIWZ 

3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

4. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczam(y), że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam(y), że wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne 
i prawdziwe. 

7. Oświadczam(y), że nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom: 


