Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 w. 22 lub 692 960 861
Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Znak: MCSiR.230.57.29.2018

Nowy Targ, dnia 11.12.2018r.

Zapytanie ofertowe na pobór i badania wody w
pływalni miejskiej w Nowym Targu.
I. WPROWADZENIE
1. Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na
wykonywanie usługi poboru i badań prób wody z niecek basenowych, systemów cyrkulacji oraz pod
prysznicami w pływalni miejskiej w Nowym Targu.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
3. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. Z 2017r. Poz.1579 z późn. zm)).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający może anulować lub zakończyć niniejsze postępowanie bez rozstrzygnięcia.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj. Małopolskie, e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Bartosz Ścisłowicz – kierownik
pływalni.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa poboru i badań prób wody z niecek basenowych, systemów
cyrkulacji oraz pod prysznicami w pływalni miejskiej w Nowym Targu w zakresie, ilości i
częstotliwości wskazanych w harmonogramie badań, który stanowi załącznik nr 2.
2. Przedmiotem zamówienia jest również usługa dodatkowych poborów i dodatkowych badań prób wody,
które nie spełniały parametrów, zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania o których mowa
w zdaniu poprzednim będą każdorazowo zlecane przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga, aby pobór i badania prób wody opisane w pkt. 1 i pkt. 2 były wykonane
zgodnie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).
4. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadł akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

5. Zamawiający wymaga, aby każde badanie zakończony był pisemnym protokołem.
6. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.
IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Kryterium wyboru oferty jest cena 100%.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 sukcesywnie, zgodnie z
harmonogramem badań, który stanowi załącznik nr 2.
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Oferty należy przesłać e-mailem na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „Badanie jakości
wody 2019r.” do 21 grudnia 2018 r., do godz. 12:00 lub składać w sekretariacie (I piętro) w siedzibie
Zamawiającego: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przy Plac Evry 4 w Nowym Targu.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
o których mowa w pkt. 1 przedmiotu zamówienia i powinna być wyrażona w cenie brutto.
4. Oferta winna zawierać jednostkowe ceny brutto wszystkich badań, wskazanych w harmonogramie
badań, o których mowa w pkt. 2 przedmiotu zamówienia.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega mozliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 w. 22 lub 692 960 861
Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Numer REGON:

...…………………………………….……………..

Numer NIP:

...…………………………………….……………..

Nr telefonu:
E-mail:

...…………………………………….……………..
...…………………………………….……………..

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na wykonywanie "Badanie jakości wody
2019r.” w pływalni miejskiego w Nowym Targu.
1. SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. poboru i badań prób wody z niecek
basenowych, systemów cyrkulacji oraz pod prysznicami w pływalni miejskiej w Nowym Targu na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym za cenę: ..........................................
(słownie: …..............…..................................................................................) złotych brutto.
Jednostkowe ceny badań wraz z poborem wynoszą: …..............................,
2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :
imię i nazwisko: .............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................
........................................................................
dnia, podpis i pieczęć

Załącznik nr 3
UMOWA nr MCSiR..........2018,
zwana dalej Umową,
zawarta w dniu 2 stycznia 2019 roku w Nowym Targu pomiędzy:
Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres: 34-400 Nowy
Targ, ul. Krzywa 1, NIP 735-001-40-12
- repr. przez Krzysztofa Łapsę – Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres
korespondencyjny:

34-400

Nowy

Targ,

ul.

Plac

Evry

4,

adres

poczty

elektronicznej:

mcsir@mcsir.nowytarg.pl
zwaną w dalszej części Umowy MCSiR,
a
….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................,
zwanym (ą) w dalszej części Umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
Umowa jest następstwem wyboru przez MCSiR oferty Wykonawcy, jako oferty najkorzystniejszej, w trybie
zapytania ofertowego prowadzonego przez MCSiR pod numerem nr MCSiR.230.57.29.2018.
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową, w tym zgodnie z ofertą Wykonawcy

stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, do realizacji za wynagrodzeniem, o którym mowa w § 5, na
rzecz i zlecenie MCSiR, zadania polegającego na:
1) wykonywaniu poboru i badań prób wody z niecek basenowych, systemów cyrkulacji oraz pod
prysznicami,
2) wykonywaniu dodatkowych poborów i badań prób wody, które nie spełniały parametrów, zgodnie
z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
w pływalni miejskiej w Nowym Targu przy ul. Plac Evry 4 i dokumentowaniu tych badań poprzez
sporządzanie dla MCSiR pisemnych sprawozdań z tych badań, zwanego dalej Zadaniem.
2. Szczegółowy zakres Zadania, w tym w szczególności rodzaj badań i ich częstotliwość oraz miejsca

poboru próbek wody, określa dokument pn. „Harmonogram badań wody na pływalni miejskiej
w Nowym Targu, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. Szczegółowy zakres wymagań, które musi
spełnić Wykonawca przy realizacji Zadania, oraz obowiązków Wykonawcy, określa pochodzące od
MCSiR zapytanie ofertowe na wykonywanie systematycznych badań jakości wody w Pływalni
Miejskiej w Nowym Targu, odnoszące się do postępowania przetargowego przeprowadzonego przez
MCSiR pod nr MCSiR.230.57.29.2018.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie

do realizacji Zadania. Wykonawca oświadcza, iż posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
pozwalającą mu na wykonywanie Zadania.
§ 2.
Umowa została zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Zadania z należytą starannością, w sposób niewadliwy,

zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, Umową, w tym harmonogramem wskazanym w § 1
ust. 2, oraz zaleceniami i wskazówkami MCSiR.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować Umowę zgodnie z obowiązującym przepisami, w tym

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2016).
3. Osobą reprezentującą MCSiR w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych

w zakresie realizacji Umowy jest Bartosz Ścisłowicz – kierownik pływalni.
4. Strony będą się ze sobą kontaktować, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4, bezpośrednio, telefonicznie, poprzez

pocztę elektroniczną lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest być dostępnym pod numerem tel.
wskazanym w swojej ofercie.
5. W dacie zawarcia Umowy, MCSiR przekaże Wykonawcy wszystkie będące w jego posiadaniu dane

i dokumenty służące do realizacji Umowy.
6. Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z jej treścią, w tym zgodnie i w oparciu

o harmonogram, o którym mowa w § 1 ust. 2.
7. Strony ustalają, iż próbki wody do badań Wykonawca będzie pobierał na obiekcie pływalni miejskiej

w Nowym Targu w obecności Bartosza Ścisłowicza bądź innego pracownika Miejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji. Z czynności, o której mowa w zdaniu poprzednim, sporządzany będzie
każdorazowo protokół, który będą podpisywać osoby w niej uczestniczące.

8. Wykonawca zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do przeprowadzenia badań pobranych próbek wody.

Wyniki przeprowadzanych badań Wykonawca będzie przekazywał MCSiR w formie sprawozdań,
które bez zbędnej zwłoki będzie dostarczał MCSiR w formie pisemnej lub elektronicznej.
Przedstawienie ww. sprawozdań w formie elektronicznej nastąpi poprzez ich przesłanie na adres
poczty elektronicznej MCSiR: basen@mcsir.nowytarg.pl
9. W ramach wynagrodzenia określonego Umową Wykonawca zapewni wszelkie przyrządy i pojemniki

konieczne do realizacji Zadania. Koszty transportu pobranych próbek wody, ich pobór, a także
przejazd do i z miejsca poboru wody osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji Umowy,
obciążają Wykonawcę.
§ 4.
Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi
realizacji Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.
§ 5.
1.

Wykonawca z tytułu zrealizowania Zadania zgodnie z Umową otrzyma wynagrodzenie
nieprzekraczające kwoty …................. (słownie złotych: ….....................................) złotych brutto.
Kwota ta zawiera należny podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie, które MCSiR zapłaci
Wykonawcy, będzie stanowiło sumę iloczynów wartości jednostkowych poszczególnych badań przy
czym wartości jednostkowe poszczególnych badań zostały wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowiącej
załącznik do Umowy.

2.

MCSiR zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości badań wskazanych w harmonogramie, o którym
mowa w § 1 ust. 2, w przypadkach obiektywnie uzasadnionych, po powiadomieniu Wykonawcy
minimum 7 dni wcześniej.

3.

MCSiR zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy dodatkowych badań wraz z poborem badań,
które nie spełniały parametrów, zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, po powiadomieniu
Wykonawcy minimum 3 dni wcześniej. Pobór i badania, o których mowa w zdaniu poprzednim będą
dodatkowo płatne przez MCSiR.

4.

Zmiana stawki podatku od towaru i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma wpływu na
wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania roszczeń o podwyższenie
wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od towarów i usług. W ramach wspomnianego
wynagrodzenia Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania wszystkich obowiązków określonych
Umową.

5.

Zleceniobiorcy nie przysługuje w stosunku do MCSiR żadne roszczenie w przypadku zlecenia

Zleceniobiorcy do realizacji Zadania o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1.
§ 6.
1. Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy następować będzie częściami.
Realizowane przez Wykonawcę Zadanie będą rozliczane po każdym badaniu.
2. Strony ustalają, iż po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi na MCSiR fakturę na kwotę
dopowiadającą zakresowi Zadania wykonanemu przez Wykonawcę w miesiącu, którego dotyczy
wystawiona faktura. Strony przyjmują, iż Zadanie jest wykonane w zakresie danego badania z chwilą
dostarczeniu MCSiR sprawozdania z badania w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie każdorazowo faktura wystawiona przez Wykonawcę, płatna pod
warunkiem jej zaakceptowania przez MCSiR, w terminie 14 dni od daty jej wpływu do MCSiR.
4. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy
…......................................................................... . Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli
obciążenie rachunku bankowego MCSiR nastąpi w terminie wskazanym w ust. 2.
5. Przyjęcie przez MCSiR faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty odmiennie niż w
ust. 2, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego jak w ustępach powyżej.
§ 7.
1.

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.

2.

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 ust. 1.
§ 8.

1. W przypadku nieprawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę, MCSiR wezwie Wykonawcę do

zaprzestania wadliwego świadczenia Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przez Wykonawcę Zadaniu, MCSiR może wstrzymać

się z zapłatą wynagrodzenia za wadliwie wykonaną część Zadania do czasu usunięcia jego wad.
3. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków

wynikających z Umowy, MCSiR może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie od Umowy. W razie odstąpienia
od Umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, MCSiR jest zwolniony od zwrotów

kosztów, które zostały poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 9.
1. MCSiR przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 zdanie 1, jeżeli MCSiR odstąpi od Umowy z przyczyny wskazanej § 8 ust. 3.
2. MCSiR przysługuje prawo potrącania należnych od Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie MCSiR złożone Wykonawcy.
§ 10.
MCSiR może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§ 11.
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej wierzytelności
wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.
§ 12.
Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie
swego adresu wskazanego w Umowie. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane
pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która
dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.
§ 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 część Umowy stanowią dokumenty wskazane 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, przepisy prawa budowlanego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 16.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Załączniki:
Nr 1 – oferta Wykonawcy,
Nr 2 – Harmonogram badań wody w pływalni miejskiej w Nowym Targu.
MCSiR:

Wykonawca:

