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MOSIR.271.1.2022 

Wyjaśnienia i zmiana 

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie 

kompleksowych usług ratownictwa wodnego na pływalni krytej 

Solan w Nowej Soli. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) 

zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazuje treść pytań, wyjaśnienia 

i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 1  

Zamawiający napisał: 

Rozdział 9 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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. 

Pytanie: 

Posiadaniem statusu podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego 

związane jest posiadanie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpisu do 

rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

(art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych). 

Postępowanie w przedmiocie udzielenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego 

i postępowanie w przedmiocie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z 

systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne to dwa, niezależne od siebie 

postępowania administracyjne, prowadzone według odrębnych przepisów 

zawierających różne przesłanki warunkujące treść wydawanych rozstrzygnięć w tych 

sprawach. Warunki uzyskania wpisu do rejestru jednostek współpracujących z 
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systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne regulują przepisy ustawy o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 15 i 17). Zgodnie z tą ustawą, wpisów do 

rejestru dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce stacjonowania jednostki 

współpracującej z systemem PRM – w przypadku podmiotów uprawnionych do 

wykonywania ratownictwa wodnego jest to wojewoda właściwy ze względu na 

siedzibę lub miejsce, gdzie pełnione są stałe dyżury ratownicze; wojewoda, na terenie 

którego znajduje się obszar objęty stałymi dyżurami ratowniczymi. 

Niemniej jednak wskazać należy, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych do wykonywania ratownictwa 

wodnego nie jest wymagane posiadanie wpisu do rejestru jednostek 

współpracujących z systemem PRM u wszystkich wojewodów. Do 

wykonywania ratownictwa wodnego uprawnia posiadanie wpisu do rejestru 

dokonanego przez jednego wojewodę.  Możliwość ubiegania się o udzielenie zlecenia 

na organizowanie, kierowanie, koordynowanie działań ratowniczych na wyznaczonych 

obszarach wodnych nie jest – w świetle przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych – uzależniona od posiadania wpisu do rejestru 

jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dokonanego przez wojewodę, na terenie którego znajdują się wyznaczone obszary 

wodne, w odniesieniu do których dany podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa wodnego stara się o powierzenie organizowania, kierowania, 

koordynowania działań ratowniczych. 

Mając powyższe na uwadze, wnioskujemy o usunięcie z warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej wymogu posiadania wpisu do rejestru jednostek współpracujących z 

Systemem PRM obejmującego obszar działania - Gminę Nową Sól - Miasto.  

Proponowany zapis: 

Rozdział 9 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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).  
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Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia uwagi wykonawcy i zmienia warunek poprzez wykreślenie 

sformułowania  „z obszarem działania obejmującym Gminę Nowa Sól-Miasto”.   

W związku z powyższym, w specyfikacji warunków zamówienia wprowadza się zmiany, 

o których mowa poniżej. 

 

ZMIANY TREŚCI SWZ (wprowadzone zmiany zaznaczone pogrubieniem): 

W rozdziale 9 SWZ ust. 1 pkt 1) wykreśla się zapis o treści „z obszarem działania 

obejmującym Gminę Nowa Sól-Miasto”. Warunek udziału otrzymuje brzmienie  

„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. 

 

W Rozdziale 10 SWZ Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakich żąda zamawiający od 

wykonawcy, w ust. 2 dodaje się pkt 5) i 6) o treści: 

5) 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.) 

6) 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)”. 

 

W załączniku nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy w § 5 Sposób 

wykonania usług, personel ust. 1 lit. b) oraz § 10 Odstąpienie od umowy ust. 3 lit. b), 

wykreśla się zapis o treści „z obszarem działania obejmującym Gminę Nowa Sól-

Miasto”.   
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W związku z wprowadzonymi zmianami, zamawiający przedłuża termin 

składania ofert do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 28 września 2022 roku. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia. 

 
 
 
 

   (-) Grzegorz Rogula 
   Dyrektor 

   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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