Przedmiot: Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w
Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2021
Zamawiający: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: 78-111 Ustronie Morskie, ul. Polna
Telefon: 94 351 59 44
Fax: 94 351 59 44
Strona internetowa: www.gosir-ustronie-morskie.pl
Data publikacji: 2020-12-15
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, 78-111 Ustronie
Morskie, ul. Polna, REGON: 32090450900000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada stosowne
dokumenty uprawniające do prowadzenia określonego rodzaju działalności tj. kopię zgody ministra
właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis 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 zgodnie
ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym
(Dz. U. z 2020, poz. 350 z późn. zm.)
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez kilku wykonawców, zgodę
ministra do wykonywania ratownictwa wodnego winien posiadać każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonych dokumentów
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina: ,
miejsce:
IV.3.5) Termin związania ofertą:

