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Nr sprawy: S.260.4.1.2022                                                                  Mszczonów, dnia 16.08.2022 r. 

 
 

W N I O S E K 
o wszczęcie postępowania 

 
o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości powyżej 130 000 złotych  – poniżej wartości, od 
których  uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. 
 
1. Nazwa zamówienia: Zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej w Kompleksie Basenów 

Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52. 
 
2. Rodzaj zamówienia: usługi w w trybie z wolnej ręki, na podstawie z art. art. 214 pkt 1 pkt 7) w 

związku z art. 305 pkt 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2019, zwanej dalej: ustawą Pzp). 

 
3.  Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej w ilości od 40 do 1800 
godzin w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52. 
 
CPV: 75252000-7 Służby ratownicze 
 
4. Szacunkowa wartość zamówienia: 
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego  wynosi 57600 zł netto. 
Wartość szacunkowa zamówienia została skalkulowana przez Pana Michała Szymańskiego, w dniu 
01.08.2022 r., na podstawie zamówień udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z 
uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług oraz założoną inflację 10 %.  
 
Zamawiający w 2022 r. przeprowadził postępowanie pn. „Zabezpieczenie dodatkowej obsługi 
ratowniczej w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52” (nr 
sprawy: S.260.4.2022. Ww. postępowanie przeprowadzone było w trybie podstawowym, o jakim 
stanowi art. 275 pkt 1 Pzp w związku z art. 359 pkt 2) Pzp.  Zamawiający przewidział w ww. 
postępowaniu (w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu) udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj.   – zabezpieczenie 
dodatkowej obsługi ratowniczej w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. 
Warszawskiej 52, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i 
zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel – do wysokości 50% wartości zamówienia 
podstawowego. W celu  udzielenia zamówienia Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, w którym Zamawiający i Wykonawca negocjować będą m.in. 
postanowienia umowy, w tym cenę za 1 godzinę świadczenia usługi. 
 
5. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 57600 zł brutto. 
 
6. Termin realizacji zamówienia:  
Od dnia podpisania umowy  do dnia 31.12.2022 

7. Osoby do kontaktów:  
Pan Michał Szymański - 46 857 87 81 
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8. Wykaz osób wskazanych do przygotowania i przeprowadzenie postępowania:  

Pan Michał Szymański 
 

 
 

                                   
       
                                  
 
 
 
                    ZATWIERDZAM 
 

                                                                                                                
............................................................ 

                                                                                                            Kierownik Jednostki 
 


