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Ogłoszenie nr 540047951-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.

Świdnik:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 521244-N-2020 

Data: 09/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 366067087, ul.

Stanisława Wyspiańskiego  27, 21-040  Świdnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815244183, e-

mail pkwiatkowski@avia-swidnik.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): http://www.avia-swidnik.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki w tym

zakresie, tj. - doświadczenie: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegają na

ochronie ratowniczej obiektu z minimum 3 stanowiskami ratowniczymi na jednej zmianie, o

wartości usługi nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto* (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100). *

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o

zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona
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odpowiednich przeliczeń, według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP

opublikuje wyżej wymienione informacje. - kwalifikacje zawodowe Wykonawca spełni warunek

zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą min. 7 ratowników o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych tj. ratownicy wodni posiadający wymagane obowiązującymi

przepisami uprawnienia, w szczególności: – ważne uprawnienia do wykonywania ratownictwa

wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2020, poz. 350), czyli uzyskał zgodę 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, – ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt. 1 – 9 ustawy z dnia 8 września

2006 r. o Państwowym ratownictwie Medycznym, – aktualne badanie lekarskie potwierdzające

zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego potwierdzone

zaświadczeniem z poradni medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku ratownik wodny

oraz której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art.

13 ust 4 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2019 poz. 993), – aktualne badania

lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych – przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i

ppoż. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób: Tak 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki w

tym zakresie, tj. - doświadczenie: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną

usługę polegają na ochronie ratowniczej obiektu z minimum 3 stanowiskami ratowniczymi na

jednej zmianie, o wartości usługi nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto* (słownie: dwieście

tysięcy zł 00/100). * W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich

przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia

o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona

odpowiednich przeliczeń, według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP
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opublikuje wyżej wymienione informacje. - kwalifikacje zawodowe Wykonawca spełni warunek

zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą min. 7 ratowników o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych tj. ratownicy wodni posiadający wymagane obowiązującymi

przepisami uprawnienia, w szczególności: – ważne uprawnienia do świadczenia obsługi w

zakresie ratownictwa wodnego, – ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

(KPP) umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt. 1 – 9 ustawy z dnia 8

września 2006 r. o Państwowym ratownictwie Medycznym, – aktualne badanie lekarskie

potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego

potwierdzone zaświadczeniem z poradni medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku

ratownik wodny oraz której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej

pomocy zgodnie z art. 13 ust 4 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2019 poz.

993), – aktualne badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych – przeszkolenie w

zakresie przepisów BHP i ppoż. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie

lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-03-17, godzina: 15:30, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-03-23, godzina: 14:40, 


