Dokumenty przetargu nieograniczonego na:
Usługę nauki oraz doskonalenia pływania w pływalni miejskiej przy Placu Evry 4 w
Nowym Targu na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : CPV 92.60.00.00-7 usługi sportowe.
Rodzaj zamówienia:
Usługa
Lokalizacja:
Nowy Targ
Zamawiający:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4
34-400 Nowy Targ
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).
Zawartość dokumentacji:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
1. Oferta przetargowa wykonawcy.
2. Wzór umowy.
3. Formularz oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust 1 pkt 1-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
4. Formularz oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Wykaz wykonanych usług.
6. Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
7. Formularz oświadczeń o posiadaniu wymaganych ustawowo uprawnień.
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja
o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
9. Formularz oświadczeń o zapewnieniu obsługi zawodów pływackich.

grudzień 2015 r.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Nasz znak MCSiR.270.4.2015
Nowy Targ 02.12.2015.

I. Zamawiający.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4
34 – 400 Nowy Targ
zwana dalej zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą na usługę nauki oraz doskonalenia pływania w pływalni miejskiej przy Placu
Evry 4 w Nowym Targu na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć nauki oraz
doskonalenia pływania w pływalni miejskiej w Nowym Targu na rzecz Miejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
Przedmiot główny: CPV 92.60.00.00-7 usługi sportowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć nauki oraz
doskonalenia pływania w pływalni miejskiej w Nowym Targu na rzecz Miejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych w terminie od 4
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w szacunkowej ilości 7500 zajęć po 45 min.
Ilość zajęć świadczonej usługi nauki pływania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie
i jest zależna od zapotrzebowania na poszczególne usługi.
2) Oferent powinien dysponować minimum 7 osobami, w tym minimum 5 osobami
mogącymi jednocześnie prowadzić zajęcia nauki pływania w godzinach otwarcia obiektu, tj.
7:00 – 22:00, posiadającymi uprawnienia:
a) trener pływania-1 osoba,
b) instruktor sportu dyscypliny pływanie-6 osób,
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c) do prowadzenia zajęć z niemowlakami-1 osoba,
3) Harmonogram zajęć ze wskazaniem terminu zajęć, ilości grup, ilości uczestników w grupie
oraz ilości wymaganych instruktorów nauki pływania będzie przedstawiany wykonawcy na
bieżąco przez zamawiającego.
4) Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do sprawdzenia przed i po zajęciach
liczebności grupy.
5) Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do sprawdzenia przed przystąpieniem do zajęć
stanu bezpieczeństwa miejsca prowadzenia zajęć.
6) Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do zapewnienia i odpowiadają za
bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
7) Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do wydania przed zajęciami i odbioru po
zajęciach wyposażenia (desek, makaronów, krótkie płetwy, łapki) do nauki pływania.
8) Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do prowadzenia na bieżąco dokumentacji
prowadzonych zajęć, jeżeli taka będzie konieczna.
9) Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do posiadania jednolitych białych koszulek z
napisem instruktor i logo MCSiR Nowy Targ na plecach koszulki o wymiarach min. u
podstawy 20 cm oraz logo MCSiR na piersiach koszulki o wymiarach min. 10 cm u podstawy.
10) Osoby wykonujące przedmiot zamówienia nie uiszczają opłat za korzystanie z basenu. W
pozostałych przypadka płacą za wstęp na obiekt zgodnie z cennikiem pływalni miejskiej w
Nowym Targu.
11) Osoby wykonujące przedmiot zamówienia nie będą podejmować żadnej dodatkowej
działalności gospodarczej w zakresie nauki pływania w miejscu i czasie świadczenia usług.
12) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zamawiającemu do 10 dnia każdego
miesiąca zestawienia ilości przepracowanych zajęć w poprzednim miesiącu z
uwzględnieniem ich rodzaju, dni, godzin oraz ilości instruktorów uczestniczących w zajęciach.
13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego oraz osób trzecich za
wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim przez swoich pracowników
w przypadku nie dołożenia przez nich należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu
zamówienia.
14) Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie Ogólnopolskiego Programu
Nauczania Pływania autorstwa K.Kucia i A.Stachura.
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15) W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni obsługę w postaci sędziego
głównego, sędziów torowych, speaker, obsługi informatycznej biura zawodów zaoferowanej
ilość zawodów pływackich jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania należytego wykonania przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę.
17) Zamawiający wymaga zastosowania przez wykonawcę jednolitej ceny jednostkowej za
realizację przedmiotu zamówienia, w tym 45 min. zajęć indywidualnych i 45 min. zajęć
grupowych z uwzględnieniem zajęć szkółki pływania.

III. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. rozpoczęcie przedmiotu zamówienia od dnia 4 stycznia 2016
2. zakończenie przedmiotu zamówienia do 31 grudnia 2016.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności koncesji, zezwolenia lub
licencji,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca powinien udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, usług związanych z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 300 000 zł brutto oraz wykazać, że co najmniej jedna z wyżej
wymienionych usług została lub jest wykonywana należycie,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
a) Wykonawca powinien udokumentować uczestniczenie w wykonaniu przedmiotu
zamówienia: minimum 7 osobami, w tym minimum 5 osobami mogącymi jednocześnie
prowadzić zajęcia nauki pływania w godzinach otwarcia obiektu, tj. 7:00-22:00, posiadającymi
uprawnienia:
- trener pływania-1 osoba,
- instruktor sportu dyscypliny pływanie-6 osób,
- do prowadzenia zajęć z niemowlakami-1 osoba,
b) Wykonawca powinien w czasie trwania umowy zapewnić obsługę w postaci sędziego
głównego, sędziów torowych, speaker, obsługi informatycznej biura zawodów zaoferowanej
ilość zawodów pływackich jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6 (według załącznika nr 9 do
SIWZ).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się posiadaniem opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto.
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2. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22
ust 1 ustawy oprócz oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1
ustawy (załącznik nr 4),oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień osób przewidzianych do
prowadzenia przedmiotu zamówienia,
2) wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie związanych z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 300 000 zł brutto,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączenia jednego dowodu potwierdzającego, że usługi te zostały
wykonanie lub są wykonywane należycie (według załącznika nr 5 do SIWZ),
3) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych (stopień, numer uprawnień) doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (według załącznika nr 6
do SIWZ),
4) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia (według załącznika nr 7 do SIWZ),
5) oświadczenie, że wykonawca w czasie trwania umowy zapewni obsługę w postaci sędziego
głównego, sędziów torowych, speaker, obsługi informatycznej biura zawodów zaoferowanej
ilość zawodów pływackich jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6 (według załącznika nr 9 do
SIWZ),
6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku,
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 250 000 zł brutto w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
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z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz
oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca
spełnił. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według
formuły „spełnia-nie spełnia”.

VIII. Warunki dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy.
1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1
ustawy należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
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1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1
ustawy (załącznik nr 4),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku wykonawców działających w formie spółki osobowej, wykonawca dołączy
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków
odrębnie dla spółki (dotyczy podatku VAT, podatku dochodowego-funkcja płatnika), odrębnie
zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków dla poszczególnych wspólników
spółki.
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawcy którzy nie udowodnią nie podlegania wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy będą wykluczeni z udziału
w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również wykonawców
którzy podlegają również wykluczeniu na postawie art. 24 ust 2 ustawy zamówień
publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu
dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ.
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
zostanie dokonana według formuły „spełnia-nie spełnia”.
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IX. Warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
1. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ).
2. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących
między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady
uczciwej konkurencji.
4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym
samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył
wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy.

X. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed terminem składania ofert.
2) Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie zalega z uiszczeniem
podatków, opłaty, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1
pkt 2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż
w terminach określonych w Rozdziale X ust 1 pkt 1, 2 SIWZ.
3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze.
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich
oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ oraz wspólnie
udokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w Rozdziale VII
SIWZ,
2) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
3. Korespondencję droga elektroniczną należy kierować na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

XIII. Materiały przetargowe.
Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych
warunków zamówienia po uiszczeniu opłaty w wysokości 10,00 zł gotówką w kasach Pływalni
Miejskiej lub za zaliczeniem pocztowym.

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami /udzielenia wyjaśnień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mgr Bartosz Ścisłowicz-Dyrektor MCSiR Nowy
Targ. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert-pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym
mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
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W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

XV. Wymagania dotyczące wadium.
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 000,00 (trzy tysiące) złotych.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj
z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego:
Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A
konto nr 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328
Kserokopię wpłaty lub kserokopię wadium w inne formie należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu (poręczenie, gwarancja)
zatwierdzonej przez zamawiającego, odpowiednie dokumenty w formie oryginału muszą być
złożone za potwierdzeniem u pani Katarzyny Gal na pierwszym piętrze budynku Pływalni
Miejskiej, w terminie składania oferty.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
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wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wadium musi być wniesione najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem składania
ofert, tj. do dnia 10 grudnia 2015 r.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się
na rachunku bankowym zamawiającego.
7. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną przez zamawiającego
formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą.

XVI. Zwrot i utrata wadium.
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust.5.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub pełnomocnictw chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
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1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

XVII. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1),
2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu (wymienione w rozdziale VII SIWZ),
3) dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. (wymienione w rozdziale VIII SIWZ),
4) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika-pełnomocnictwo, o którym
mowa w ust. 6 pkt 3 SIWZ, oraz inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania
oferty umożliwiający identyfikację i zgodność podpisu na ofercie.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez
zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez
wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami
opracowanymi przez zamawiającego.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez wykonawców wraz z
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy:
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1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby
wymienione w pkt 3,
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem),
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, lub osoby, których uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
7. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII i VIII SIWZ
8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę
wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.
Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.
wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafę).
11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
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XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu przy
Plac Evry 4 w sekretariacie na pierwszym piętrze budynku osobiście lub za pośrednictwem
poczty na adres:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4
34-400 Nowy Targ
2. Termin składania ofert.
11 grudnia 2015r do godz. 14:00
wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone bez otwierania.
3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem
„Dokumenty przetargu nieograniczonego na usługę nauki oraz doskonalenia pływania
w pływalni miejskiej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu na rzecz Miejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji”, wewnętrzna koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz
nadrukiem jak wyżej.
4. Otwarcie ofert.
1) zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 11 grudnia 2015r. o godz. 14.30 w sali
konferencyjnej (pierwsze piętro budynku) w siedzibie zamawiającego,
2) otwarcie ofert jest jawne,
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
4) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny
oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności
zawartych w ofercie,
5) wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek,
prześle informacje o których mowa w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 3 i 4 SIWZ
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XX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena podana w formularzu „Oferta Wykonawcy”, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i powinna
być wyrażona w cenie brutto, tj. z podatkiem od towarów i usług.
2. Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a
wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Każdy z wykonawców może
zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5. Wykonawca obliczy cenę za przedmiot zamówienia w celu porównania ofert jako iloczyn
zaoferowanej ceny i szacowanej ilości zajęć nauki pływania, tj. 7500 zajęć po 45 min. dla osób
indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Ilość zajęć świadczonej usługi nauki pływania
jest wartością szacunkową i może ulec zmianie i jest zależna od zapotrzebowania na
poszczególne usługi.
Cena ofertowa służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następowały będą według faktycznej ilości
świadczonej usługi nauki i doskonalenia pływania na podstawie ceny jednostkowej
zaproponowanej przez wykonawcę w „Formularzu oferty”. Podana powyżej ilość zajęć jest
jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby ustalenia ceny i jako taka nie może
stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości
faktycznie zleconych przez zamawiającego w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji, w
tym obowiązki wynikające ze wzoru umowy. Wykonawca powinien w oferowanej cenie
brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

XXI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryteria i ich znaczenia wyboru wykonawcy oceniane będą według następujących zasad:
1. Cena brutto – 94 pkt,
2. Obsługa sędziowska zaoferowanej ilości zawodów pływackich – 6 pkt.
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Opis sposobu oceny ofert:
1. Cena brutto – 94 pkt
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto podaną w formularzu „Oferta
Wykonawcy”, otrzyma maksymalną ilość punktów (94 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające
odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:
P1=(Cmin/C) x 100%
Gdzie:
P1 – liczba punktów obliczona dla oferty badanej
Cmin – najniższa cena netto oferty spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
C – cena netto oferty badanej,
Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła komponent P1
2. Obsługę sędziowską zaoferowanej ilości zawodów pływackich – 6 pkt.
Punkty zostaną przyznane proporcjonalnie do zaoferowanej ilości obsługi sędziowskiej
zawodów pływackich w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
- za obsługa sędziowska dla 6 zawodów pływackich wykonawcy otrzymają 6 punktów,
- za obsługa sędziowska dla 5 zawodów pływackich wykonawcy otrzymają 4 punkty,
- za obsługa sędziowska dla 4 zawodów pływackich wykonawcy otrzymają 2 punkty.
Ilość zaoferowanej przez wykonawcę obsługi sędziowskiej zawodów pływackich w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia nie może być mniejszy niż 3 raz. Niezaoferowanie obsługi
sędziowskiej zawodów spowoduje odrzucenie oferty, natomiast zaoferowanie obsługi dla
ilości większej niż 6 zawodów pływackich nie zwiększy punktacji.
Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła komponent P2
4. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów
(P). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób:
P= P1+P2
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów, na które
sumuje się: 94 pkt z kryterium Cena, 6 pkt z kryterium Obsługa sędziowską zaoferowanej ilości
zawodów pływackich.
5. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższa ceną.
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XXII. Wyjaśnienie badanych ofert, poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych.
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert; wszelkie żądane wyjaśnienia będą skierowane do wykonawcy na
piśmie.
2. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień;
wszelkie żądane przez zamawiającego wyjaśnienia muszą być również udzielone na piśmie.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą,
dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając o
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XXIII. Wykluczenie wykonawcy.
1. Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XXIV. Odrzucenie ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w at. 89 ust. 1
ustawy.

XXV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:
1) złożenia kserokopii właściwych uprawnień dla osób w zakresie nauki i doskonalenia pływania
wymaganych w Rozdziale VII ust 1 pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
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2) złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, /jeżeli oferta wspólna złożona została
przez dwóch lub więcej wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin,
na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy

XXVII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
1.Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
zamawiającego oraz na stronie internetowej; niezależnie od ogłoszenia wyników na tablicy
oraz stronie internetowej o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy
wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XXVIII. Zmiany postanowień umowy.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej
umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1. Zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy Wykonawcy, osób reprezentujących
firmę-na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej informacji.
2. Zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia przez wykonawcę-zmiana osób, przy
pomocy których wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na inne legitymujące się co
najmniej równoważnymi uprawnieniami,
3. Zmiana ceny zaoferowanej przez wykonawcę jedynie w następujących przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio
do stawki podatku.
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4. Zmiany przedmiotu umowy-jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany
przepisów prawa.

XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zmówienia na stronie internetowej.
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7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne
przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

XXX. Unieważnienie przetargu.
Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXXI. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym o
decyzji zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu
wyników przetargu.

XXXII. Postanowienia dotyczące podwykonawców usług.
Nie dotyczy
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XXXIII. Postanowienia końcowe.
Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy ustawy, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy Kodeks cywilny.

.....................................................
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załącznik nr 1 do SIWZ
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu i adres poczty elektronicznej.......................................................
nr NIP......................................................., nr REGON.......................................................
OFERTA WYKONAWCY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na
świadczenie usługi nauki oraz doskonalenia pływania w pływalni miejskiej przy Placu
Evry 4 w Nowym Targu na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia tj. 7500 zajęć po 45
min. każda za cenę:
______________ brutto (słownie: _______ złotych 00/100 ), w tym VAT _______ zł, tj. ______________
brutto (słownie: _______ złotych 00/100 ) za jedne zajęcia.
2. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie:
- rozpoczęcie od dnia 4 stycznia 2016 roku,
- zakończenie do 31 grudnia 2016 roku.
3. Oświadczenie, że zobowiązuje się w czasie trwania umowy zapewnić obsługę sędziowską
_______(od 4 do 6) zawodów pływackich w postaci sędziego głównego, sędziowie torowi,
speaker, obsługa informatyczna biura zawodów,
4. Oświadczam, że znane mi są:
- zakres i warunki usługi objętej przedmiotem zamówienia,
- załączony wzór umowy,
5. Przyjmuję warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.
6. Wszystkie usługi objęte zamówieniem zamierzam wykonać sam.
7. Przyjmuję zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy bez
zastrzeżeń.
8. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy, zgodnej ze
wzorem w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
9. Wadium o wartości 3 000,00 PLN zostało wniesione w dniu _______ formie _______, które
to /dotyczy formy pieniężnej/ po zakończeniu postępowania przetargowego należy zwrócić
na konto _______.
10. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego, nie będę zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
11. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania pocztą elektroniczną, wszelkich
oświadczeń, zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli
zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.
12. Oferta jest zszyta, została złożona na _______ stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr _______ do nr _______ .
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13. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty:
1/ ..........................................................
2/ ..........................................................
3/ ..........................................................

…........................................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy
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załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA nr MCSiR ______________
o świadczenie usług, zwana dalej umową,
zawarta w Nowym Targu w dniu _____________ pomiędzy:
Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, 34-400 Nowy
Targ, ul. Krzywa 1, REGON: 491893256, NIP: 735-001-40-12, zwaną dalej MCSiR, reprezentowaną
przez:
Bartosza Ścisłowicza – Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres
korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ, Pl. Evry 4, adres poczty elektronicznej: adres
mailowy:basen@mcsir.nowytarg.pl, basen@mcsir.nowytarg.pl,
a
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze
zm.) oraz następstwem wyboru przez MCSIR najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego przez MCSiR pod numerem MCSiR.270.4.2015.
§ 1.
1. MCSiR udziela Wykonawcy zlecania na świadczenie na rzecz MCSiR, na warunkach określonych
umową, usług polegających na prowadzeniu zajęć w zakresie nauki pływania oraz
doskonalenia pływania dla wskazanych przez MCSiR osób, tak małoletnich (w tym niemowląt)
jak i pełnoletnich, które to zajęcia Wykonawca będzie prowadził w ramach zajęć
indywidualnych jak i zajęć dla grup zorganizowanych, w tym grup objętych zajęciami w ramach
szkółki pływania, a Wykonawca zlecenie to przyjmuje do realizacji na wspomnianych
warunkach w zamian za wynagrodzenie określone umową. Poza wskazanymi w zdaniu
powyższym obowiązkami, strony obciążają inne obowiązki określone umową.
2. MCSIR oświadcza, iż jest właścicielem obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Pl. Evry 4 w Nowym
Targu, zwanego dalej pływalnią.
3. Strony ustalają, iż zajęcia wskazane w ust. 1, zwane dalej zajęciami, realizowane będą na
terenie pływalni w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.
4. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami
dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy, i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.
§ 2.
1. Strony ustalają, iż zajęcia realizowane będą w godzinach od 7.00 do 22.00 na basenach
wchodzących w skład pływalni, za pośrednictwem kadry szkoleniowej Wykonawcy
obejmującej minimum siedem osób posiadających następujące uprawnienia: uprawnienia
trenera pływania – 1 osoba, uprawnienia instruktora sportu dyscypliny pływania – 6 osób.
Poza tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji umowy jedną osobę
posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć nauki pływania z niemowlętami, o ile żadna z
osób wskazanych w zadaniu poprzednim nie posiada takich uprawnień. Wykonawca
oświadcza, iż dysponuje osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, a także oświadcza, iż
osoby te dysponują umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem koniecznymi do realizacji
zajęć zgodnie z umową.
2. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację nad pracą osób,
poprzez które będzie realizował zajęcia. Wykonawca ponosi wobec MCSiR pełną

8.

1.

2.

3.

odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak
również za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich działań czy zaniechań.
1) Realizacja zajęć następować będzie w miarę potrzeb MCSiR, na jej każdorazowe wezwanie
do realizacji zajęć, zgłoszone Wykonawcy do godz. 22.00 w dniu poprzedzającym realizację
zgłaszanych do realizacji zajęć. W wezwaniu MCSiR określi w szczególności: zakres zajęć, w
tym czy zajęcia mają charakter indywidualny czy grupowy, terminy rozpoczęcia i
zakończenia zajęć oraz liczbę osób wraz z wskazaniem ich kwalifikacji, które prowadzić
będą zajęcia objęte zgłoszeniem. Wezwanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie
komunikowane Wykonawcy przez MCSiR ustnie bezpośrednio lub za pośrednictwem
telefonu, bądź też za pośrednictwem innych środków komunikowania się, poprzez osoby
wskazane Wykonawcy na piśmie przez MCSiR. Wykonawca wskaże MCSiR na piśmie osobę
upoważnioną (osoby upoważnione) do odbioru wezwań jak wyżej. Wykonawca jako swój
numer telefonu do kontaktów telefonicznych wskazuje numer __________________________.
Wykonawca zobowiązany jest do bycia dostępnym pod tym numerem w każdy dzień
tygodnia od godz. 7.00 do godz. 22.00.
2) MCSiR ma prawo polecić Wykonawcy aby zaniechał realizacji zajęć określonych wezwaniu,
o którym mowa w ust. 3. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę od MCSiR polecenia
zaniechania wykonania określonych zajęć, Wykonawca nie będzie uprawniony ani
zobowiązany do wykonania zajęć zaniechanych. W związku z zaniechaniem wykonania
określonych zajęć Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek
wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem zajęć zaniechanych.
3) MCSIR ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać
realizację zajęć na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do
podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania zajęć
Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.
4) Strony ustalają, iż sprzęt konieczny do przeprowadzenia zajęć w postaci desek,
makaronów, krótkich płetw i łapek, dostarczany będzie nieodpłatnie Wykonawcy przez
MCSiR na każde żądanie Wykonawcy, w ilości ustalonej przez strony.
5) Strony ustalają, iż na jedną osobę realizującą zajęcia z ramienia Wykonawcy w ramach
zajęć grupowych nie może przypadać więcej niż 15 uczestników zajęć.
Osoby stanowiące kadrę szkoleniową Wykonawcy są zwolnione z ponoszenia opłat za wejście
na pływalnię w związku z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku korzystania z obiektów i
urządzeń pływalni, które nie jest związane z realizacją umowy, wspomniane osoby
zobowiązane będą do ponoszenia opłaty z tego tytułu zgodnie z cennikiem ustalonym przez
MCSiR.
§ 3.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług objętych umową zgodnie z: warunkami
ogłoszenia o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez MCSiR pod numerem
MCSiR.270.4.2015, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym postępowaniu
przetargowym, a także warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest
mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą strony.
Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego realizowania usług
objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wskazówkami i
poleceniami MCSiR, w tym uregulowaniami objętymi umową. Wykonawca oświadcza, że
spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji umowy.
Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania związane z
realizacją umowy, za dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak umownych, jak
również za pracujących na jego rzecz przy realizacji umowy, w szczególności za swoich

pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, współpracowników oraz ich
pomocników i przedstawicieli.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz osób
realizujących zajęcia z ramienia Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
wobec MCSiR oraz osób trzecich za wszelkie szkodę, tak na osobie jak i mieniu, powstałą
w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę czy przez osoby, o których mowa w ust. 3.
5. W zakresie świadczonych usług na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do
zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (polisa
OC), na cały okres trwania niniejszej umowy, z sumą gwarancyjną za jeden wypadek
ubezpieczeniowy w kwocie nie mniejszej niż 250 000,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych). Na żądanie MCSiR Wykonawca okaże MCSiR bezzwłocznie umowę wskazaną w
zdaniu poprzednim wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej (składek
ubezpieczeniowych).
§ 4.
Wykonawca w związku z realizacją umowy zobowiązany jest do:
stosowania i przestrzegania postanowień regulaminu pływalni, regulaminu korzystania ze
zjeżdżalni oraz regulaminu szkółki pływania, które to regulaminy stanowią załączniki nr
1, 2, 3 do umowy, w tym czuwania aby przepisy tych regulaminów były przestrzegane
przez uczestników zajęć,
realizowania zajęć w oparciu o „Ogólnopolski Program Nauczania Pływania” autorstwa K.
Kucia i A. Stachura, z którym Wykonawca został zapoznany, co Wykonawca przyznaje,
opracowania i aktualizacji na bieżąco grafiku zajęć grupowej nauki pływania wraz
z wyznaczonym przez MCSiR pracownikiem kas pływalni,
koordynacji pracy osób realizujących zajęcia i nadzoru ich pracy w zakresie merytorycznym,
przekazywania do kas pływalni informacji o każdych przeprowadzonych zajęciach,
niezwłocznie po ich przeprowadzeniu,
wyposażenia osób prowadzących zajęcia w jednolite białe koszulki z umieszczonymi na
plecach koszulki: napisem „instruktor” i logo „MCSiR Nowy Targ”, o wymiarach min. 20
cm u podstawy, oraz z umieszczonym na piersiach koszulki logo „MCSiR Nowy Targ”, o
wymiarach min. 10 cm u podstawy,
prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy osób realizujących zajęcia ze strony
Wykonawcy z podziałem na poszczególne dni w danym miesiącu i podaniem w danym
dniu czasokresu zajęć przeprowadzonych przez każdą z tych osób wymienionych z
imienia i nazwiska,
przekazywania MCSiR, ewidencji wskazanej w p-cie 7), w terminie 10 dniu po zakończeniu
miesiąca, którego dotyczy ta ewidencja,
prowadzenia na bieżąco dokumentacji realizacji zajęć, w zakresie i formie wskazanej przez
MCSiR, o ile MCSiR podejmie taką decyzję z przyczyn obiektywnie uzasadnionych,
przydziału każdego uczestnika zajęć realizowanych w ramach zorganizowanych grup do grupy
odpowiadającej umiejętnościom pływackim danego uczestnika zajęć oraz prowadzenia
zajęć w podziale na grupy z uwagi na umiejętności pływackie uczestników zajęć,
wydawania uczestnikom zajęć przed zajęciami i odbioru od nich po zajęciach sprzętu do nauki
pływania (deski, makarony, krótkie płetwy, łapki) udostępnionego Wykonawcy przez
MCSiR, a także rozliczania się z otrzymanego od MCSiR sprzętu po zakończonych
zajęciach,
dopuszczania do zajęć indywidualnych jedynie osób dysponujących wystawionymi przez
MCSiR dokumentami na okaziciela, z których wynika uprawnienie do objęcia osoby
okazującej ten dokument usługą indywidualną w zakresie nauki pływania czy
doskonalenia pływania.

Wykonawca w związku z realizowanymi zajęciami zobowiązany jest do zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, w tym poprzez:
przeprowadzanie zbiórki osób uczestniczących w grupowych zajęciach, tak przed
rozpoczęciem jak i po zakończeniu zajęć, w celu skontrolowania ilości osób
uczestniczących w zajęciach,
sprawdzanie przed przystąpieniem do zajęć stanu bezpieczeństwa miejsca prowadzania zajęć,
sprawowanie stałego nadzoru i ustawicznej opieki nad osobami uczestniczącymi w zajęciach
oraz czuwania nad ich bezpieczeństwem.
Strony zobowiązują się nawzajem do niezwłocznie zawiadamiania o wszelkich okolicznościach
mających wpływ na prawidłowe wykonanie umowy.
Osoby realizujące zajęcia z ramienia Wykonawcy nie mogą bez pisemnej zgody Wykonawcy
podejmować żadnej dodatkowej działalności w zakresie nauki pływania na terenie pływalni w
okresie obowiązywania umowy, pod rygorem odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ze
skutkiem natychmiastowym - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu
tej przyczyny.
MCSiR zastrzega sobie prawo do okresowego kontrolowania należytego wykonania usług
realizowanych przez Wykonawcę na podstawie umowy.
§ 5.
Poza świadczeniem usług, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się w
okresie obowiązywania umowy do niedopłatnego zapewnienia MCSiR, na wezwanie zgłoszone
Wykonawcy z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem, obsługi maksymalnie sześciu
zawodów pływackich, na czas nie dłuższy niż 6 godzin w przypadku każdych z tych zawodów,
zorganizowanych przez MCSiR na terenie pływalni. Obsługa, o której mowa w zdaniu
poprzednim, obejmować będzie __________ osób, które pełnić będą podczas wspomnianych
wyżej zawodów funkcje: sędziego głównego, sędziów torowych, speakera i obsługi
informatycznej biura zawodów.
Koszty zorganizowania obsługi zawodów pływackich, o której mowa w ust. 2, obciążają
Wykonawcę.
§ 6.
1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy łącznie z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty
___________________ (słownie złotych: _________________________). Kwota ta zawiera należny
podatek od towarów i usług.
2. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do MCSiR żadne roszczenie w przypadku zlecenia
Wykonawcy do realizacji usług, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, o wartości mniejszej od
wskazanej w ust. 1.
3. Strony ustalają, iż za przeprowadzenie w okresie 45 minut zajęcia przez jedną osobę,
działającą z ramienia Wykonawcy, MCSiR zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto
w wysokości __________ złotych (słownie złotych: __________________) plus kwotę podatku VAT w
wysokości ______________ złotych (słownie złotych __________________________).
4. Realizowane przez Wykonawcę zajęcia zgodnie z umową strony rozliczać będą w okresach
miesięcznych
(miesiącach
kalendarzowych).
Wynagrodzenie
Wykonawcy
z tytułu
zrealizowanych przez niego zajęć w danym miesiącu kalendarzowym stanowić będzie sumę
iloczynów czasu pracy poszczególnych osób, które realizują zlecenie z ramienia Wykonawcy, i
ustalonej umową stawki za 45 min świadczenia zajęć przez jedną osobę działającą z ramienia
Wykonawcy.
5. Za przeprowadzone zajęcia przez Wykonawcę strony rozliczać się będą za pomocą faktur
wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca.
6. Podstawą do wystawienia każdej faktury z tytułu przeprowadzonych zajęć będzie
każdorazowo prowadzona przez kasy pływalni ewidencja przeprowadzonych zajęć w danym
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miesiącu, którą MCSiR będzie przekazywał Wykonawcy z chwilą zakończenia danego miesiąca
kalendarzowego.
Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez MCSiR. Termin płatności
uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego MCSiR nastąpi w wyżej
wymienionym terminie.
Przyjęcie przez MCSiR faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty
odmiennie niż w ust. 7, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego jak w ust.
bezpośrednio wyżej.
§ 7.
Umowa została zawarta na czas określony tj. od daty jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2016
roku.
Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
§ 8.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, MCSiR
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie
w sytuacji odstąpienia od umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.
§ 9.
W przypadku realizacji przez Wykonawcę usług objętych umową niezgodnie z jej treścią, MCSiR
może nakazać Wykonawcy zaprzestać ich świadczenia. W takim przypadku MCSiR uprawniony
jest do zlecenia wykonania niezbędnych czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
w tym uprawniony jest do zlecenia realizacji zajęć, osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
MCSiR przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach określonych umową, w tym gdy:
1. zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy,
2. zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,
3. Wykonawca dopuścił się naruszenia jakiegokolwiek postanowienia umowy, w tym m.in.: nie
wykonuje usług objętych umową lub wykonuje je w sposób niezgodny z umową.
MCSiR może odstąpić od umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 30 dni
od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 stanowiącej
podstawę odstąpienia od umowy.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
§ 10.
MCSIR przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości:
1. 500,- złotych za każdy przypadek związany z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień
umowy wskazanych w § 2 ust. 1 i ust. 3, § 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 5, § 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, § 5
ust. 1, a w szczególności za każdy przypadek związany z nie przystąpieniem przez
Wykonawcę do realizacji zajęć, realizacji zajęć w sposób nieprawidłowy czy przerwania ich
realizacji bez obiektywnej przyczyny,
2. 10 % wartości kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 umowy, jeżeli MCSiR odstąpi od umowy
z jednej z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 2 pkt 3) umowy, a także gdy MCSiR odstąpi od
umowy w przypadku wskazanym w § 4 ust. 4 umowy.
MCSiR przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należnych od Wykonawcy
kar umownych oraz innych należności wynikających z Umowy.
§ 11.

MCSiR może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§ 12.
Żadna ze stron nie może bez pisemnej zgody drugie strony przenieść na osobę trzecią swojej
wierzytelności wobec drugiej strony z tytułu umowy.
§ 13.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, jak i aneksów do umowy, wymagają dla swej
ważności zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki.
§ 14.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu
na siedzibę MCSiR.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 16.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.
Załączniki:
1. Regulaminu pływalni,
2. Regulaminu korzystania ze zjeżdżalni,
3. Regulamin szkółki pływania.
MCSiR:

Wykonawca:

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie

Imię/ Nazwisko/ Firma wykonawcy ..........................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Stosownie do treści art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 z późn zm.) oświadczam, iż wykonawca którego
reprezentuję spełnia warunki dotyczące:
1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,
3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................

..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie
Imię/ Nazwisko/ Firma wykonawcy ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2013r. poz. 907 z późn zm.) oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w ustawy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................
..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Nazwa i adres wykonawcy
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
L.p.

Rodzaj i zakres
zamówienia

Całkowita
wartość

Termin
realizacji

.................................................
/ Podpis upoważnionego

Nazwa
zamawiającego

Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres wykonawcy
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
L.p. Nazwisko i imię

Funkcja (rola)
w realizacji
zamówienia

Lata
doświadcze
nia

Opis
posiadanych
uprawnień,
kwalifikacji

..................................................
/ Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy /

Informacja
o podstawie
dysponowania
osobą

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie
Imię/ Nazwisko/ Firma wykonawcy ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Oświadczam że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wymienione w wykazie
stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadają wymagane
ustawowo uprawnienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................
..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić

załącznik nr 8 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Imię/ Nazwisko/ Nazwa wykonawcy ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przedkładam listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) lecz pomimo naszej
przynależności do niżej wymienionej grupy, oraz złożenia przez nas odrębnej oferty w niniejszym
postępowaniu, istniejące między nami powiązania nie prowadzą do naruszenia uczciwej
konkurencji pośród Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.
a)………………………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………………….
c)……………………………………………………………………………………………….
d)……………………………………………………………………………………………….
e)……………………………………………………………………………………………….
2*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, iż nie należę do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................
..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9 do SIWZ

Oświadczenie
Imię/ Nazwisko/ Firma wykonawcy ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zobowiązuje się w czasie realizacji przedmiotu zamówienia do zapewnienia
obsługi w postaci sędziego głównego, sędziów torowych, speaker, obsługi informatycznej biura
zawodów zaoferowanej ilość zawodów pływackich jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................
..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić

