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Ogłoszenie nr 510005896-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 616796-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul.
Żwirki i Wigury   61, 02-091  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366,
225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363. 
Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
AEZ/S-110/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w
obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
obejmujących: 1) obsługę ratowniczą pływalni krytej, w skład której wchodzą: a) basen
olimpijski (o wymiarach 25 x 51.3 m) b) basen szkoleniowy (o wymiarach 10.5 x 25m) 2)
zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z saun (mokrej i suchej), a także z innych
pomieszczeń w strefie basenów. 2. Usługi ratownicze będą świadczone jednocześnie przez 5
osobowy zespół Ratowników wodnych, 7 dni w tygodniu, w godzinach 06:00-22:00 z
wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw technologicznych,
szacowanych na 80 000 roboczogodzin w okresie 36-miesięcznej umowy (16000 roboczogodzin
x 5 stanowisk) przy założeniu, że usługi będą świadczone przez 1000 dni (300+333+333+34), po
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16 godzin, (wyłączono w 2020 r.: 9 dni świąteczne oraz 21 dni przerwy technicznej, w 2021 r.
oraz 2022 r.: po 11 dni świątecznych oraz po 21 dni przerwy technicznej, w 2023 r.: 2 dni
świąteczne). 3. Zamawiający wymaga, aby Koordynator i co najmniej czterech z pięciu
Ratowników wodnych wykonywujących czynności ratownicze na każdej zmianie, zatrudnionych
było na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r –
Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 6, wykaże zespół co
najmniej 11 Ratowników wodnych zatrudnionych na pełen etat lub proporcjonalnie większą
liczbę Ratowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu. Zamawiający jednocześnie
wyjaśnia, że dopuszcza aby Wykonawca w trakcie realizacji umowy posługiwał się także innymi
osobami niż zatrudnione na podstawie umowy o pracę jw., jednakże osoby te będą zatrudniane w
celu zapewnienia zastępstwa w okresie urlopowym, pracy w weekendy, zwolnień lekarskich lub
w innych przypadkach losowych. Dopuszcza również, aby funkcję Koordynatora pełnił
Ratownik wodny zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 4. Zgodnie z postanowieniami
Rozdziału XIV Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie oraz sposób oceny ofert Zamawiający
przewidział, że jednym z kryterium oceny ofert będzie Potencjał organizacyjny Wykonawcy,
promujący Wykonawców, którzy zapewnią większą liczbą Ratowników wodnych zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę (do 14 pełnych etatów), którzy zatrudnią Ratowników co najmniej
na ¼ etatu, a także doświadczenie zawodowe Ratowników zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu, na zasadach określonych w Rozdziale XIV SIWZ. 5.
Zamawiający wymaga, aby każdy Ratownik wodny realizujący przedmiot niniejszego
zamówienia posiadał: aktualne uprawnienia nadane przez organizację ratowniczą posiadającą
zgodę na wykonywanie Ratownictwa wodnego, wydane przez Ministra Właściwego do Spraw
Wewnętrznych, zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
zaświadczenie o odbytym badaniu lekarskim potwierdzającym zdolność do wykonywania pracy
na stanowisku ratownika wodnego, aktualne zaświadczenie o odbytym badaniu do celów
sanitarno – epidemiologicznych, aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP. 6.
Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usług
będzie zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez
Ratowników wodnych aktualnych zaświadczeń, o których mowa w ust. 5, przy czym dokumenty
te będą zanonimizowane z wyjątkiem imienia i nazwiska. 7. W celu kontroli spełnienia wymagań
dotyczących zatrudnienia w oparciu o pracę, osób o których mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający
(przed przystąpieniem do świadczenia usług, a także w trakcie realizacji umowy) może żądać od
Wykonawcy lub podwykonawcy dokumentów potwierdzających opłacanie składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z
informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia
właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów
potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 8. W przypadku nie
zatrudnienia Koordynatora oraz Ratowników wodnych na zasadach określonych w ust. 3-4,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych, w wysokości
określonej w § 7 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 9. Wykonawca nie później niż w
dniu zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia
składki.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 75252000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
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III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2720000 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Maciej Tylus Sport Academy 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Grzebień 51 
Kod pocztowy: 97-500 
Miejscowość: Radomsko 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2896000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2896000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2896000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


