
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na pływalni krytej Solan w Nowej Soli.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331464

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Św. Barbary 2

1.4.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@nowasol.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir-nowasol.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314542/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-22 14:33

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00304184/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu;
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa
wodnego tj. uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydana na
podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(Dz. U. z 2022r. poz. 147) oraz posiada wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo
Medyczne (PRM), 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974) z obszarem działania
obejmującym Gminę Nowa Sól-Miasto. 
Zdolność techniczna lub zawodowa;
2) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w
którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
jedną usługę w zakresie ratownictwa wodnego trwającą nie krócej niż trzy miesiące zrealizowaną na obszarze wodnym o
wartości nie mniejszej niż 80.000 zł – w przypadku usług wykonywanych i jeszcze nie zakończonych, zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonywał należycie zamówienie przez okres co najmniej trzech
miesięcy o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł.
Przez obszar wodny rozumie się wody śródlądowe w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 26 tej ustawy, w pasie nieprzekraczającym jednej mili
morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty
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dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 
i głębokości powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m. 
Wartość usługi podaną w walutach innych niż PLN, zamawiający przeliczy wg Tabeli A kursów średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego w dniu zakończenia realizacji zamówienia – jeżeli w tym dniu Narodowy Bank Polski nie
podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po
dniu zakończenia realizacji zamówienia.
3) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
a) co najmniej 7 osób, z których każda spełnia następujące warunki:
- posiada kwalifikacje ratownika wodnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022r. poz. 147);
- posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu
ratownika, wydane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974);
- posiada jedną z kilku kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (Dz.U. z
2021 r. poz. 1761) 
- posiada minimum 3 miesięczne doświadczenie zawodowe 
w wykonywaniu ratownictwa wodnego;
b) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję koordynatora ratowników, która spełnia następujący wymóg:
- posiada kwalifikacje ratownika wodnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022r. poz. 147);
- posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu
ratownika, wydane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974);
- posiada jedną z kilku kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (Dz.U. z
2021 r. poz. 1761); 
- posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi
ratownictwo wodne (szef zmiany, koordynator ratowników itp.).

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu;
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa
wodnego tj. uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydana na
podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z
2022r. poz. 147) oraz posiada wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
(PRM), o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z
2021 r., poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, każdy z nich musi posiadać uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określone w ust. 1
pkt 1) niniejszego rozdziału, chyba, iż wykaże, że wykonuje czynności pomocnicze do których wyżej wymienione
uprawnienia nie są wymagane.
Zdolność techniczna lub zawodowa;
2) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w
którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
jedną usługę w zakresie ratownictwa wodnego trwającą nie krócej niż trzy miesiące zrealizowaną na obszarze wodnym o
wartości nie mniejszej niż 80.000 zł – w przypadku usług wykonywanych i jeszcze nie zakończonych, zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonywał należycie zamówienie przez okres co najmniej trzech
miesięcy o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł.
Przez obszar wodny rozumie się wody śródlądowe w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 26 tej ustawy, w pasie nieprzekraczającym jednej mili
morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty
dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 
i głębokości powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m. 
Wartość usługi podaną w walutach innych niż PLN, zamawiający przeliczy wg Tabeli A kursów średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego w dniu zakończenia realizacji zamówienia – jeżeli w tym dniu Narodowy Bank Polski nie
podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po
dniu zakończenia realizacji zamówienia.
3) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
a) co najmniej 7 osób, z których każda spełnia następujące warunki:
- posiada kwalifikacje ratownika wodnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022r. poz. 147);
- posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu
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ratownika, wydane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974);
- posiada jedną z kilku kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (Dz.U. z
2021 r. poz. 1761) 
- posiada minimum 3 miesięczne doświadczenie zawodowe 
w wykonywaniu ratownictwa wodnego;
b) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję koordynatora ratowników, która spełnia następujący wymóg:
- posiada kwalifikacje ratownika wodnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022r. poz. 147);
- posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu
ratownika, wydane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974);
- posiada jedną z kilku kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (Dz.U. z
2021 r. poz. 1761); 
- posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi
ratownictwo wodne (szef zmiany, koordynator ratowników itp.).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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; sporządzonego
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie: 
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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; sporządzonego
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
3) zgoda ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną na podstawie ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 147 ze
zm.),
4) potwierdzenie wpisu 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
2053, 2459, z 2022 r. poz. 974).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-08-25 10:00

Po zmianie: 
2022-08-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
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Przed zmianą: 
2022-08-25 11:00

Po zmianie: 
2022-08-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-09-23

Po zmianie: 
2022-09-28
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