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ZAPROSZENIE 
DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości zamówienia mniejszej niż 207.000 euro  
 

           Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zaprasza do udziału w przetargu 

nieograniczonym na o wartości zamówienia mniejszej niż 207.000 euro na Zapewnienie kadry 

instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych 

na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 

w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym 

Basen i Hala (CPV 92.60.00.00-7) na warunkach określonych w załączonej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 
  

 
           

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

           
               Dyrektor  
          Miejskiego                            Dyrektor  

               Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                                 Robert Jagiełowicz  

ka Sportu i Rekreacji  
       Robert Jagiełowicz 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Zamawiający:  
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze  
 ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra,  
 tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09    

e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl 
  

 NIP: 929-011-78-43 
 REGON: 000986923 

 
 godziny pracy Zamawiającego: 
 od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 

 
 
2. Tryb postępowania 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.); 

2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa 
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa 
w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2.3.  Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 
formy pisemnej. 

 
3. Przedmiot zamówienia. 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć 

nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum 

Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym 

Basen i Hala”.  

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi polegającej na zapewnieniu kadry 

instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia zgodnie z tygodniowym 

harmonogramem zajęć nauki pływania w dniach i godzinach określonych przez 

Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

3.3 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapoznać uczestników z obiektem i zasadami BHP na basenie; 
2) zapoznać uczestników z wodą, nauczyć uczestników zanurzania się pod wodą (np. 

wyławiania przedmiotów z dna,), skoków oswajających z wodą, otwierania oczu w wodzie, 
wydechu do wody ustami i nosem, leżenia na plecach i piersiach na wodzie, poślizgów; 

3) nauczyć dzieci i dorosłych podstawowych umiejętności pływackich – przepłynięcia dwoma 
stylami (kraulem i grzbietowym) długości 1 basenu (25m); 

4) nauczyć zwykłych nawrotów oraz prostych skoków do wody; 
5) każdorazowo po zakończonych zajęciach złożyć wykorzystywany sprzęt w wyznaczonym 

przez Zamawiającego miejscu; 
6) wykorzystywać halę basenową udostępnioną Wykonawcy zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Dbać o udostępniony na basenie sprzęt z którym Wykonawca będzie miał styczność. Za 
wszelkie zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania basenu i sprzętu 
podczas prowadzenia zajęć na basenie odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów związanych z ich naprawą lub wymianą. Wartość ewentualnych szkód określi 
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą na podstawie aktualnie obowiązujących cen 
rynkowych; 

7) zapoznać uczestników nauki pływania i doskonalenia z treścią Ogólnego Regulaminu 
i Regulaminu Hali Basenowej w CRS, Regulaminu Krytej Pływalni w Kompleksie Sportowym 
Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego oraz regulaminu kursu pływania stanowiących załącznik 
nr 10 do SIWZ oraz zobowiązać do przestrzegania ich postanowień; 

8) przestrzegać ograniczenia dotyczącego wielkości grupy przypadającej na jednego instruktora: 
w przypadku prowadzenia nauki pływania – jeden instruktor przypada na maksymalnie 15 
osób, w przypadku prowadzenia kursów nauki i doskonalenia pływania - jeden instruktor 
przypada na maksymalnie 12 osób; 
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9) w przypadku zajęć z doskonalenia pływania należy dostosować program zajęć do poziomu 
umiejętności uczestników grupy. 

3.4.   Jedna jednostka pracy instruktora lub trenera wynosi 45 minut.  

3.5.   W ramach przedmiotu zamówienia w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. 

przewidywana, łączna, maksymalna liczba jednostek pracy wszystkich trenerów 

i instruktorów wynosi – 6871 jednostek.  

3.6.   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości kadry instruktorskiej, co 

najmniej 10 osobowej, uczestniczącej w wykonaniu zamówienia, posiadającej przez każdą z 

osób, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu nauki pływania w tym przez min. 5 

osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zgodnie w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 

których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr. 50, poz. 400);  

3.7.   Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy kadry 

instruktorskiej minimum 10 osób w tym: 3 trenerów pływania oraz 7 instruktorów pływania. 

3.8.   Każdy z trenerów i instruktorów skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia powinien 

posiadać ważne zaświadczenia lekarskie stwierdzające zdolność do pełnienia funkcji trenera 

lub instruktora pływania oraz aktualne badania epidemiologiczne. 

3.9.   W toku realizacji Umowy możliwa będzie zmiana osób wskazanych w przedstawionym przez 

Wykonawcę wraz z ofertą przetargową, wykazie osób (Załącznik nr 6 do SIWZ) 

przeznaczonych do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia pod warunkiem braku 

uzasadnionego sprzeciwu ze strony Zamawiającego, wyrażonego na piśmie w ciągu 2 dni od 

daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o planowanej zmianie z zastrzeżeniem, iż osoby te 

będą posiadały, co najmniej takie same uprawnienia instruktora lub trenera pływania jak 

wymagane w SIWZ oraz w Umowie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

3.10.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom pełne bezpieczeństwo na basenie 

w trakcie prowadzenia zajęć od momentu przejęcia uczestników od nauczyciela/rodzica do 

zakończenia zajęć i przekazania uczestników pod opiekę osób odpowiedzialnych (nauczycieli, 

wychowawców, rodziców), z którymi uczestnicy przybyli. 

3.11.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w czasie trwania zajęć nauki pływania i 

doskonalenia za właściwe zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom powyższych zajęć na 

hali basenowej oraz za ewentualne skutki ich niedopełnienia. 

3.12.   Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada ważną polisę odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

oraz obejmującą wartość i okres realizacji zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki. W 

przypadku gdy termin obowiązywania polisy OC będzie się kończył przed terminem 

zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek 

przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 

3.13.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług w prowadzeniu zajęć nauki pływania 

i doskonalenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty i 

niedziele w godz. 8:00 – 16:00 z pominięciem wszystkich przerw: 

3.13.1. określonych przez Kuratorium Oświaty oraz indywidualnie przez zainteresowane szkoły. 

Zamawiający, na początku każdego semestru szkolnego przekaże Wykonawcy wykaz 

wszystkich przerw zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty, a w przypadku nagłej 

nieobecności szkół w terminie 2 dni roboczych przed zaplanowanymi zajęciami, pisemnie, 

faksem lub mailem na adres wskazany przez Wykonawcę. 

3.13.2. Zgłoszonych przez grupy osób dorosłych uczestniczących w zajęciach nauki pływania. W 

przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Zamawiający powiadomi Wykonawcę w 

terminie 2 dni roboczych przed zaplanowanymi zajęciami, pisemnie, faksem lub mailem na 

adres wskazany przez Wykonawcę. 

3.14.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości dzieci, a także godzin zajęć 

nauki pływania i doskonalenia, spowodowanych np. zmianą planu zajęć szkolnych w danej 

szkole lub na danym basenie. Powyższe informacje Zamawiający przekaże Wykonawcy 

pisemnie, faksem lub mailem na wskazany przez Wykonawcę adres, w terminie 2 dni 

roboczych przed zaplanowanymi zajęciami:  

1) Szacunkowa ilość godzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy 

w funkcjonowaniu basenów, spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi (przerwa 
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technologiczna), modernizacją, remontem lub awarią, zaleceniami Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej itp. 

2) O planowanym zamknięciu basenu na czas przerwy technologicznej Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem, chyba, że przyczyną wystąpienia 

przerwy technologicznej będzie zdarzenie nagłe, którego Zamawiający przewidzieć nie mógł. 

3) Zmniejszenie przez Zleceniodawcę ilości zleconych jednostek świadczenia usług w stosunku 

do szacunkowej ilości jednostek nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. W przypadku odwołania zajęć Wykonawca nie ujmie 

zaplanowanych na ten dzień zajęć w protokole wykonania zajęć a Zamawiający nie będzie 

zobligowany do ich zapłaty. 

3.15.   Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość przeprowadzonych 

należycie zajęć i kursów nauki oraz doskonalenia pływania w oparciu o podaną w ofercie 

Wykonawcy cenę jednostkową za jedną jednostkę pracy trenera/instruktora, 

3.16.   Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na koniec każdego miesiąca miesięczny protokół 

wykonania usługi zawierający łączną ilość przepracowanych przez każdego z trenerów 

i instruktorów jednostek. 

3.17.    Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur 

miesięcznych wg cen jednostkowych podanych w ofercie. Do faktury należy załączyć protokół 

z wykonania usługi o którym mowa w pkt. 3.16. 

3.18.   Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO 
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł; 

3.19.    Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
  92.60.00.00-7 – Usługi sportowe 

  
4.   Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  

 
5.   Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny: 
5.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 
ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

5.1.1.  posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

co najmniej: 

  jednej usługi o wartości nie  mniejszej niż 50.000,00 zł brutto polegającej na prowadzeniu 
zajęć z nauki pływania potwierdzonej dowodami, że została wykonana lub jest wykonywana 
należycie.  

(Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług celem uzyskania wymaganego warunku 

kwotowego). 
5.1.2. dysponują co najmniej 10 osobami z rocznym doświadczeniem w prowadzeniu nauki 

pływania, spośród których min. 5 osób posiada przygotowanie pedagogiczne, które będą 
uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, w tym: 

a)  3 trenerów pływania posiadających legitymacje trenera pływania oraz  
b)  7 instruktorów pływania posiadających legitymacje instruktora pływania. 
5.2.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, 
z zachowaniem postanowień pkt 10 SIWZ. 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 (wymagane jest aby zobowiązanie określało: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
-  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu 

zamówienia,  
-  charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  
-  zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 
W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem 
ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez 
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zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument (zobowiązanie) musi 
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia). 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

5.3.  Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ   
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.   

5.4.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia 
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.2) – 6.1.9) SIWZ. 

 
6. Dokumenty i oświadczenia: 
6.1.    Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane  od 

Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy 

pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 
3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 
4) 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 pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5) lista 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 późn. zm.) lub 
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do 
SIWZ; 

6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
wg załącznika nr 5 do SIWZ wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, z zastrzeżeniem pkt 6.12. – 6.13 SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku 
określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ. 

7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do 
dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia 
warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ. 

8) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg 
załącznika nr 7 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 
5.1.2. SIWZ; 

9) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z 
pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do 
reprezentowania podmiotu zobowiązanego; 

10) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

6.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4) SIWZ składa dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

6.3.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
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kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.  

6.4.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 5.1.SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o 
których mowa w pkt 6.1.3.) - 6.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6.2. - 6.3. SIWZ; 

6.5.  Wymienione w pkt 6.1. – 6.4. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do 
oferty. 

6.6.  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2) – 
6.1.9) SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty  
i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

6.7.  Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów  
o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.4) i 6.1.6) – 6.1.8) SIWZ, które mogą być przedstawione w 
formie kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.8. 
SIWZ. 

6.8.  Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ poświadczają  
za zgodność z oryginałem te podmioty. 

6.9.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.10.  W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.4) i 6.1.6) – 6.1.8) SIWZ 
sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.11.    Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.10) SIWZ podane 
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one 
przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6.12.  Dowodami, o których mowa w pkt 6.1.6) SIWZ, są:  
6.12.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

6.12.2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,  
o którym mowa w pkt 6.12.1. SIWZ; 

6.12.3. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli  
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.12.1. SIWZ.  

6.13.  W przypadku, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa 
w pkt 6.1.6) SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w 
pkt 1 SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 
6.12. SIWZ.  

6.14.  W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 6.1.7) SIWZ 
budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika,  
że zamówienia nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, 
dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu. 

6.15.  Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1. – 6.14. SIWZ musi wynikać 
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.  

 
7.  Pełnomocnictwo: 
Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 121 tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 
 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl


Znak A.2300.8.2015                      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 
tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09 

www.mosir.zgora.pl, e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl 

 

7 

8. Cena oferty: 

1) cena oferty, uwzględniająca należny podatek VAT (cena brutto), podana w załączniku Nr 1  

do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia i stanowi iloczyn szacowanej ilości 
jednostek pracy instruktora lub trenera (6871) i ceny jednostkowej (stawki) za jednostkę pracy 

instruktora lub trenera, o której mowa w pkt 8.2) SIWZ.  
2) cena jednostkowa (stawka) za jednostkę pracy instruktora lub trenera podana w załączniku Nr 

1 do SIWZ dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 
pkt 3 SIWZ. 

3) cena jednostkowa (stawka) i cena oferty muszą być wyrażone w złotych polskich, po 
zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);  

4) cena jednostkowa (stawka) i cena oferty podane przez Wykonawcę zawierają w sobie 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, są stałe przez cały okres 
trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlegają zmianom z jakiegokolwiek powodu; 

5) cena jednostkowa (stawka) i cena oferty obejmować będą wyrażoną w jednostkach pieniężnych 
i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy 
związanych z wykonaniem zamówienia; 

6) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 
cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie 
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 
usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 8.9) SIWZ; 

7) ceny podane w załączniku Nr 1 do SIWZ muszą być podane cyfrą i słownie,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  

8) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 
177, poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.); 

9) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do ceny przedstawionej  
w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca w ofercie podaje cenę bez 
podatku od towarów i usług (pkt 2 w załączniku Nr 1 do SIWZ). 

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.  
 
9.  Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów): 
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład 
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu  
i spełniać następujące wymagania: 
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą; 

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.1.3) – 6.1.5) 
SIWZ; 

3) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2), 6.1.6) – 6.1.9) SIWZ powinny potwierdzać wspólne 
(łączne) spełnienie przez współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu – 
dokumenty przedstawia jeden lub kilku współpartnerów;  

4) każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów jego dotyczących;   

5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
współpartnerów; 

Uwaga!  Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem); 
7) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące 

się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów; 

8) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich 
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów. 
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10.  Podwykonawstwo: 
10.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom     

wykonanie części przedmiotu zamówienia; 
10.2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw 

(firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w pkt 5.2. SIWZ w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w 
pkt 5.1.1. i/lub 5.1.2 SIWZ; 

10.3. jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w pkt 5.1.1. i/lub 5.1.2 SIWZ; 

10.4. powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 
między dalszymi Podwykonawcami. 

 
11.   Zamówienie uzupełniające: 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego 

zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. do wysokości 50 % wartości zamówienia  podstawowego. 

 
12.  Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: 
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
13.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
 
14.   Oferty częściowe: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
15.  Jedna oferta od jednego Wykonawcy: 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
16.   Oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
17.  Sposób przygotowania ofert: 
1) oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być 

napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, 
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 17.3) SIWZ; 

2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane 
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione; 

3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone 
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne 
nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego 
oświadczenie;  

4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami; 
5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osoby upoważnione; 
6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 

pełnomocnika; 
7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 
8) w przypadku złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski; 
9) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w jej skład. 
 
18.  Okres związania ofertą: 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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19.  Ogląd miejsca zamówienia:  
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. 
 
20.  Koszt przygotowania oferty: 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
21.  Wadium: 
1)  Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 

4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w 
jednej lub kilku następujących formach:  

a. pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego); 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.); 

2)  wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 
terminu składania ofert, tj. do dnia 17 grudnia 2015 r., do godz. 09:30. 

Uwaga: 
3)  w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny 

one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące 
elementy: 

a.     nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta     
    gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
    udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b.     określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;  
c.     kwotę gwarancji lub poręczenia; 
d.     termin ważności gwarancji lub poręczenia; 
e.     zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na  

    pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 
-  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej,   

-  Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych 
w ofercie,  

-  Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
-  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"; 
4)  wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w 

ppkt 2) terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu - dokument 
wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą); 

5)  wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu 
znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6)  wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze 94 1020 5402 
0000 0902 0276 7374 z dopiskiem „Wadium – Zapewnienie kadry instruktorskiej do 
prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w 
Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie 
Sportowym Basen i Hala”; 

7)  wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
8)  Zamawiający zwraca wadium: 
a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
z zastrzeżeniem pkt  21.13) SIWZ;  
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b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;  

c. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert; 

9)     Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
    zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego 
    rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca 
    wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;  

10)     w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 
    ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 
    przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
    zabezpieczenia  postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 
    oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę 
    wybrano jako najkorzystniejszą;   

11)     jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi                       
    z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
    prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
    wskazany przez Wykonawcę. 

12)    jeżeli wadium wniesiono w formie poręczenia lub gwarancji Zamawiający zwróci je zgodnie  

   z postanowieniami pkt 21.8) SIWZ.  
Uwaga: 
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 25 ust. 1 ustawy pzp, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

14) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a.     odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
    w ofercie, albo 

b.     nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 
c.     zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

    po stronie Wykonawcy.  
 

22.  Opakowanie oferty: 
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem 
Zamawiającego i napisem: 

 
„Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla 

dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 
przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 

w Kompleksie Sportowym Basen i Hala”  
z dopiskiem: 

„Nie otwierać przed godziną 09.45 dnia 17grudnia 2015 r. ” 
 
23.  Składanie ofert: 
1) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Zielonej Górze, 65-147 Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, pokój 05- sekretariat w terminie 
do dnia 17 grudnia 2015 roku do godz. 09:30; 

2) ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 
pzp; 

3) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub 
złożenie jej w niewłaściwym miejscu; 

4) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu  
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien 
złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający 
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zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”; 

5) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 

 
24.  Zmiana lub wycofanie oferty: 
1)  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty 
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia  
o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku 
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o 
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu 
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem 
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej 
zawartość uznana za integralną część oferty; 

2)  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. 
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego 
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone  
wg takich samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.  
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.   

 
25.  Otwarcie ofert: 
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 17 grudnia 2015 roku o godz. 09:45 w siedzibie 

Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-147 Zielona 
Góra, ul. Sulechowska 41, pokój nr 12; 

2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa;  

4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje  
z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert, na ich wniosek; 

5) w części niejawnej posiedzenia Komisji, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, 
będzie dokonywana ocena ofert. 

 
26.  Ocena ofert: 
4) w pierwszej kolejności każda z ofert podlegać będą ocenie formalnej, a następnie 

przeprowadzana będzie ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z pkt 5 SIWZ;  

5) zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, 
którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ich 
wykluczenia, z  zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp; 

6) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą  
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści; 

7) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 

8) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych  
w punkcie 27 SIWZ; 
 

27.  Kryteria oceny ofert: 
Oferty oceniane będą według poniższych "wag" (znaczenia): 
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1. cena oferty „C”        90% 

 
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą 
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija 
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: 
 
   Cmin 
  „C” = ----------- x 100 pkt x 90 % 
   Cbad 
gdzie:  
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł); 
Cbad - cena oferty badanej (zł); 
90% - waga kryterium „C” 
 

2. Przygotowanie pedagogiczne kadry „K”    10% 

 
Przy ocenie oferty w kryterium przygotowanie pedagogiczne kadry („K”) dodatkowe punkty może 
uzyskać Wykonawca, który wykona przedmiot zamówienia przy udziale kadry instruktorskiej 
posiadającej przygotowanie pedagogiczne w ilości przekraczającej minimum określone w pkt 5.1.2. 
SIWZ (tj. 5 osób).  
 
Oceniając ofertę w kryterium „K” Wykonawca za dodatkową, osobę (nie więcej niż 5 osób) spełniającą 
wymagania pkt 5.1.2. SIWZ wymienioną w załączniku nr 6 do SIWZ tj. „Wykazie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, w rubryce nr 5, która posiada przygotowanie 
pedagogiczne, o którym mowa w pkt 3.6. SIWZ, otrzyma 2 pkt.  
 
Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował większą ilość dodatkowych osób posiadających 
przygotowanie pedagogiczne, Zamawiający przyjmie maksymalną dopuszczoną liczbę – max. 5 osób. 
Dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie pedagogiczne wyłoniony Wykonawca 
przedstawi na etapie umowy.   
 
Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt.  
 
28.  Odrzucenie ofert: 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp. 
 
29.  Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 
 
30. Udzielenie zamówienia: 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała 
najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „K”) w oparciu o podane w 
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.  
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium 
„C” + „K”) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował wykonanie 
zamówienia za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”).  
 
31.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1)  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 
a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację;  

b)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
c)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;  

2)  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w punkcie 31.1a) SIWZ, również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie – tablica ogłoszeń; 

3)  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:  

a)    5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ; 
b)    10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób; 
4)  zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 31.3) SIWZ jeżeli: 
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta; 
b)  w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy;    

5)  Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym  
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii 
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy; 

6)  w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, 
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców; 

7) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp. 

 
32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
33.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
1)     wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez   

    Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub  
    dokumentów w formie określonej w pkt 6.7. oraz 7 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 33.2) SIWZ; 

2)     dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość  
    przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 33.1) SIWZ za pomocą faksu lub drogą 
    elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie, o której mowa w pkt 
    33.1) SIWZ;  

3)     dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii 
    podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png, 
    gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub 
    rar; 

4)     zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do   
    potwierdzenia na żądanie drugiej strony faktu otrzymania za pomocą faksu lub drogą 
    elektroniczną dokumentów, o których mowa w pkt. 33.1) SIWZ; 

5)     w przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub drogą    
    elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i 
    godzinie ich nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub 
    potwierdzeniem wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego); 

6)     pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za 
    złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym 
    mowa w punkcie 34 SIWZ; 

7)     w przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu, adresu e-mail lub braku komunikacji z 
    Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji 
    związanych z postępowaniem; 

8)     Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami; 
 
34.   Udzielanie wyjaśnień: 
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; 
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 34.3) SIWZ; 
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3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert; 

4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 
34.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi 
wniosek bez rozpoznania; 

5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu, o którym mowa w pkt 34.3) SIWZ; 

6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl); 

7) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest 
Pani Agnieszka Dudzińska – pokój 7 w siedzibie Zamawiającego. 

8) pytania należy kierować na adres: 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sulechowska 41 
65-022 Zielona Góra 

Fax nr (+48) 68 412 50 09 
e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl  

 
35.     Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 

1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej 

integralną część; 

2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację  

na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl); 
3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 
4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach; 
5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia    

przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału  
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach; 

6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl). 

 
36.  Środki ochrony prawnej: 
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  Zamawiającego przepisów ustawy pzp 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.  
 
36.1.  Odwołanie. 
1)     odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności   

    Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
    do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp; 

2)     jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  
    na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; 
b. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d. odrzucenia oferty odwołującego;  
3)     odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której  

    zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
    określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
    odwołania; 
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4)     odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
    elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
    ważnego kwalifikowanego certyfikatu;  

5)     odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności 
    Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia: 

a.     5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ; 
b.    10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

6)     odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 

    w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
    SIWZ na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-

    partner.pl); 
7)     odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 36.1.5) i 6) SIWZ 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)     odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
    odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; 

9)     w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
    SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; 

10)     w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
    ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;  

11)     Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
    Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub 
    zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie 
    przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 36.1.2) SIWZ; 

12)     w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 36.1.11) SIWZ 
    Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
    Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności; 

13)     na czynności o których mowa w pkt 36.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem   
    pkt 36.1.2) SIWZ; 

 
36.2.  Skarga do sądu: 
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 
2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego; 
3) skargę wnosi się 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; 

4) prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania; 

5) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części; 

6) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
37.  Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:  
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
38.  Zaliczki: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
39.  Płatności częściowe: 
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności  częściowych 
zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. 
 
40.  Zmiany postanowień zawartej umowy: 
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian 
zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. 
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41.  Inne postanowienia 
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów 
ustawy pzp. 
 
 
Podpisy członków komisji:         

1. Marta Poźniak             - przewodniczący komisji   

2. Agnieszka Dudzińska  - sekretarz komisji    

3. Karolina Siedlik   - członek komisji    

      
 
 ZATWIERDZAM 

 
                  Dyrektor  

          Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
       Robert Jagiełowicz 

 

 
 
 
Zielona Góra, dnia 9 grudnia 2015 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

OFERTA NA  
 

 
Zapewnienie kadry instruktorskiej  

do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia  
dla dzieci oraz dorosłych na basenach  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41  
w Centrum Rekreacyjno-Sportowym  

oraz przy ul. Wyspiańskiego 17  
w Kompleksie Sportowym Basen i Hala 

 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:   

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze  
 ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra,  

 tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09 

e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl 
     

 NIP: 929-011-78-43 
 REGON: 000986923 

 
 godziny pracy Zamawiającego: 

 od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 

 
 
 

1.  WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 

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

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

adres.......................................................................................................................................................... 

tel. ....................................................fax ........................................... e-mail: ……………………………… 

REGON ........................................................    NIP ....................................................................... 

województwo …………………………………. 

(adres do korespondencji .............................................................................................................. 

tel. .................................................. fax .......................................... e-mail: ……………………………) 

upełnomocniony przedstawiciel 

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

2.  Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy: 

a) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………… złotych (słownie: 

….............................................................), w tym: 

 cena jednostkowa (stawka) dla jednej jednostki pracy instruktora lub trenera nauki oraz 

doskonalenia pływania brutto …………………… złotych (słownie: ….......................................),    

                                                 
 stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej (stawki) za jednostkę pracy instruktora lub trenera określonej w ppkt 2.a) tiret pierwszy 

oferty i szacowanej ilości (6871) jednostek pracy instruktora lub trenera. 
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b) wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale kadry instruktorskiej posiadającej 

przygotowanie pedagogiczne w ilości …. osób, ponad minimum określone w pkt 5.1.2. SIWZ, 

zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ tj. „Wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, w rubryce nr 5..  

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami  
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  

4.  Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że: 

1)  wykonamy zamówienie w pełni siłami własnymi lub 
2)  wykonamy zamówienie z udziałem Podwykonawców2 lub 
3) wykonamy zamówienie z udziałem nw. Podwykonawców2, na zasoby których powołujemy się  

na zasadach określonych w pkt 5.2. SIWZ w celu wykazania spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1. i/lub 5.1.2. SIWZ : 

 
a) ....................................................................................................................................................; 
b) ....................................................................................................................................................; 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

6.  Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: od 01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. 

7.  Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 

8.  Wadium w kwocie 4000,00 zł wniesione zostało w dniu .................. w formie …………… 
……….……………… (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy  
nr …………………………………………………………..…………………………….); 

9.  Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ 
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia  umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ 
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ 
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp 
wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 
 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 

 
3) 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 pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
4) lista 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 późn. zm.) lub 
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ; 

 
5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg 
załącznika nr 5 do SIWZ wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, z zastrzeżeniem pkt 6.12. – 6.13 SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku 
określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ. 

 

                                                 
 niepotrzebne skreślić 
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6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zmówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania 
tymi osobami wg załącznika nr 6 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku 
określonego w pkt 5.1.2 SIWZ. 

 
7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg 
załącznika nr 7 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 
5.1.2. SIWZ; 

 
8) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z 
pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do 
reprezentowania podmiotu zobowiązanego; 

 
9) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

10) .................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
Ofertę sporządzono dnia .......................... 
        
 
 
 
 
 

.............................................................................. 
                 Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
O  S P E Ł N I AN I U  W AR U N K Ó W   

art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4   
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.). 

 
 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.8.2015 dot. zapewnienia kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania 

oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz 

przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala 

 
 
ja/my (imię nazwisko) …..……………………………………………………………………………………….. 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że spełniam/ 

my warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 

  dnia .......................... 
 
 
 
 
 
 
      .............................................................................. 
                      Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 

 

O Ś W I AD C Z E N I E  
O  B R AK U  P O D ST AW  D O  

W Y K L U C Z E N I A  
na podstawie art. 24 ust. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.). 

 
 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.8.2015 dot. zapewnienia kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania 

oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz 

przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala 

 

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………..... 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że nie 

podlegam/my wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - 

tekst jednolity z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 

dnia .......................... 
 
 
 
 
 
 
      .............................................................................. 
                Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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 ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
 
 

I N F O R M AC J A  
składana na podstawie art. 26 ust. 2d  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.). 

 
 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.8.2015 dot. zapewnienia kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania 

oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz 

przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala  

 

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………..... 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że nie należę/my 

do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity z późn. 

zm.). 

 
 
 
 
 
 
 

 dnia .......................... 
 
 
 
 
 
 
      .............................................................................. 
                Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 

 

  
 

 

                                                 
1 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) jest 

mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.8.2015 dot. zapewnienia kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania 

oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz 

przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala  

przedstawiam/ my: 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 

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

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami1, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

 

Lp. 
Zakres (przedmiot) zamówienia i 

wartość zamówienia(brutto)2  

Okres (data) 
wykonania 

DD-MM-RRR 

Nazwa podmiotu, 
na rzecz którego 
zostały wykonane 

usługi 

Uwagi3 

     

     

 

dnia ................................... 
                       

                           
 

 

 
       ............................................................................. 
                               Wykonawca  
                     lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

                                                 
1 Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa pkt 6.12 – 6.13 SIWZ; 
2 Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.1. SIWZ. 
3 W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich, należy wpisać „zobowiązanie 

do współpracy z osobą/podmiotem” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania 
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.8.2015 dot. zapewnienia kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania 

oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz 

przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala 

przedstawiam/ my:  

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. 

Stanowisko 
(funkcja), zakres 
wykonywanych 

czynności 

Nazwisko i imię 

Kwalifikacje 
zawodowe 

(licencja), lata 
doświadczenia4 

Przygotowanie 
pedagogiczne5  

Podstawa 
dysponowania 
o której mowa 

w pkt 5.2. SIWZ 6 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 
    

 

 

 
 

2.     

 
 

 

 

3.     

 

 

 
 

4.     

 
 

 

 

5.     

 

 

 
 

6.     

 

 
 

 

7.     

 

 

 
 

                                                 
4 Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień i doświadczenie, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.2. SIWZ 
5 Wpisać TAK lub NIE, na potwierdzenie spełnienia wymagań pkt 5.1.2. SIWZ oraz w celu oceny oferty w kryterium „K” 
6 W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą, należy 

wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci), 

należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania 
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (oryginał) 
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8.     

 
 

 
 

9.     

 

 
 

 

10.     

 
 

 
 

 

 
 

 …................................................. dnia ……………………………                     
  

        

  
 

 
                                                                                                             

        ……………………………………............................... 
                             Wykonawca  
         lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.8.2015 dot. zapewnienia kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania 

oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz 

przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala 

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………..... 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że wskazane  

w formularzu wg załącznika nr 6 do SIWZ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane w pkt 5.1.2. SIWZ.   

  

 
 
 
dnia .......................... 
 
 
 
      .............................................................................. 
                Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 
WZÓR UMOWY 

UMOWA NR …………….. 
 
 

zawarta w dniu ………………… w Zielonej Górze pomiędzy: 

 

Miastem Zielona Góra - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zielonej Górze,  ul. 

Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, posiadającym NIP 929-011-78-43, REGON 000986923 

reprezentowanym przez: 

1. Roberta Jagiełowicza  - Dyrektora,  

przy kontrasygnacie Olgi Łosiak – Głównego Księgowego 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, 

 

a  

 

……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...  przy 

ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego w 

…………… pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości ………………, NIP…………., 

Regon……………… lub (imię) …….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) 

……………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. 

(nazwa handlowa) ……………………..…..  z siedzibą w (adres prowadzonej działalności 

gospodarczej) ……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony 

 

o następującej treści: 

§1 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oświadcza, iż jest zarządcą: 
1) Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, w tym Hali Basenowej, posadowionej na 

nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze, działka KW 504 obręb 
13, zwanej dalej „Basenem”; 

2) nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 17, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr działki 24 o powierzchni 4751m2 w obrębie 16, dla 
której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E/00067126. W 
obrębie tej nieruchomości znajduje się pływalnia zwana dalej „Pływalnią”. 

 

§2 

 

1. Zamawiający, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) powierza, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania realizację zadania pn: „Zapewnienie kadry instruktorskiej do 

prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 

w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie 

Sportowym Basen i Hala” zwanego w dalszej części „przedmiotem umowy”. 

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym harmonogramem 

zajęć nauki pływania i doskonalenia w dniach i godzinach określonych przez Zamawiającego 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (będący zał. nr 9 do SIWZ). 

 

§3 

 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapoznać uczestników z obiektem i zasadami BHP na basenie; 
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2) zapoznać uczestników z wodą, nauczyć uczestników zanurzania się pod wodą (np. wyławiania 

przedmiotów z dna,), skoków oswajających z wodą, otwierania oczu w wodzie, wydechu do wody 

ustami i nosem, leżenia na plecach i piersiach na wodzie, poślizgów; 

3) nauczyć dzieci i dorosłych podstawowych umiejętności pływackich – przepłynięcia dwoma stylami 

(kraulem i grzbietowym) długości 1 basenu (25m); 

4) nauczyć zwykłych nawrotów oraz prostych skoków do wody; 

5) każdorazowo po zakończonych zajęciach złożyć wykorzystywany sprzęt w wyznaczonym przez 

Zamawiającego miejscu; 

6) wykorzystywać halę basenową udostępnioną Wykonawcy zgodnie z jej przeznaczeniem. Dbać o 

udostępniony na basenie sprzęt, z którym Wykonawca będzie miał styczność. Za wszelkie 

zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania basenu i sprzętu podczas 

prowadzenia zajęć na basenie odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

związanych z ich naprawą lub wymianą. Wartość ewentualnych szkód określi Zamawiający 

w porozumieniu z Wykonawcą na podstawie aktualnie obowiązujących cen rynkowych; 

7) zapoznać uczestników nauki pływania i doskonalenia z treścią Ogólnego Regulaminu 

i Regulaminu Hali Basenowej w CRS, Regulaminu Krytej Pływalni w Kompleksie Sportowym 

Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17 oraz regulaminu kursu pływania stanowiących załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy (będący załącznikiem nr 10 do SIWZ) oraz zobowiązać do 

przestrzegania ich postanowień; 

8) przestrzegać ograniczenia dotyczącego wielkości grupy przypadającej na jednego instruktora: w 

przypadku prowadzenia nauki pływania – jeden instruktor przypada na maksymalnie 15 osób, w 

przypadku prowadzenia kursów nauki i doskonalenia pływania - jeden instruktor przypada na 

maksymalnie 12 osób. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom pełne bezpieczeństwo na basenie w trakcie 

prowadzenia zajęć od momentu przejęcia uczestników od nauczyciela/rodzica do zakończenia 

zajęć i przekazania uczestników pod opiekę osób odpowiedzialnych (nauczycieli, wychowawców, 

rodziców), z którymi uczestnicy przybyli. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w czasie trwania zajęć nauki pływania i 

doskonalenia za właściwe zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom powyższych zajęć na hali 

basenowej oraz za ewentualne skutki ich niedopełnienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług w prowadzeniu zajęć nauki pływania i 

doskonalenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele 

w godz. 8:00 – 16:00 z pominięciem wszystkich przerw: 

1) określonych przez Kuratorium Oświaty oraz indywidualnie przez zainteresowane szkoły. 

Zamawiający, na początku każdego semestru szkolnego przekaże Wykonawcy wykaz wszystkich 

przerw zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty, a w przypadku nagłej nieobecności szkół w 

terminie 2 dni roboczych przed zaplanowanymi zajęciami, pisemnie, faksem lub mailem na adres 

wskazany przez Wykonawcę. 

2) zgłoszonych przez grupy osób dorosłych uczestniczących w zajęciach nauki pływania. W 

przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 2 

dni roboczych przed zaplanowanymi zajęciami, pisemnie, faksem lub mailem na adres wskazany 

przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego wyposażenia instruktorów w stroje i obuwie zgodne 

z wymogami BHP oraz przestrzegania wymaganego ubioru podczas prowadzenia zajęć na 

basenie. 

6. Wykonawca będzie współdziałać z Zamawiającym w celu właściwego i sprawnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zapewnia, iż w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub rodziców uczniów 

uczęszczających na zajęcia, niewłaściwego zachowania instruktorów lub trenerów w trakcie 

prowadzenia zajęć, na pisemne żądanie Zamawiającego niezwłocznie odsunie instruktora lub 

trenera od prowadzenia zajęć. Ocena powyższej sytuacji nastąpi na podstawie opinii osób 

upoważnionych ze strony Zamawiającego i Wykonawcy ustalonych indywidualnie do każdego z 

przypadków. 
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§4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości kadry instruktorskiej, co 

najmniej 10 osobowej, uczestniczącej w wykonaniu zamówienia, posiadającej przez każdą z 

osób, co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu nauki pływania w tym przez min. 5 

osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zgodnie w szczególności z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli (Dz. U. Nr. 50, poz. 400);  

2. Ponad ilość osób posiadających przygotowanie pedagogiczne o której mowa w ust. 1 (tj. 5 osób) 

Wykonawca zobowiązał się do prowadzenia zajęć przy udziale dodatkowych osób posiadających 

przygotowanie pedagogiczne, zgodnie ze złożona ofertą w ilości ……… osób. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy kadry 

instruktorskiej minimum 10 osobowej: 3 trenerów pływania oraz 7 instruktorów pływania. 

4. Każdy z trenerów i instruktorów skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia powinien 

posiadać ważne zaświadczenia lekarskie stwierdzające zdolność do pełnienia funkcji trenera lub 

instruktora pływania oraz aktualne badania epidemiologiczne. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania 

niniejszej umowy kopię dokumentów świadczących o przygotowaniu pedagogicznym kadry 

instruktorskiej w postaci dyplomu ukończenia studiów lub innego dokumentu wydanego przez 

uczelnię, dyplomu ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwa ukończenia kursu 

kwalifikacyjnego oraz dokumentów potwierdzających tytuł trenera i instruktora pływania, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty o których mowa w 

niniejszym punkcie dotyczą osób, o których mowa w ust. 1 i 2. 

6. W toku realizacji Umowy możliwa będzie zmiana osób wskazanych w przedstawionym przez 

Wykonawcę wraz z ofertą przetargową, wykazie osób przeznaczonych do realizacji usług 

objętych przedmiotem zamówienia pod warunkiem braku uzasadnionego sprzeciwu ze strony 

Zamawiającego, wyrażonego na piśmie w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia go przez 

Wykonawcę o planowanej zmianie z zastrzeżeniem, iż osoby te będą posiadały, co najmniej takie 

same uprawnienia jak wymagane w SIWZ oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

Wykonawca gwarantuje, że przejęcie obowiązków przez nową osobę zostanie przeprowadzone 

w sposób zapewniający ciągłość realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§5 

 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest: 
a) udostępnić tory basenu sportowego na potrzeby realizacji zajęć w czasie i na warunkach 

określonych niniejszą umową; 
b) zapewnić ratowników, którzy będą dbać o bezpieczeństwo uczestników zajęć; 
c) zapewnić odpowiednie parametry techniczne wody, spełniające wymogi sanitarne określone 

przepisami odrębnymi; 
d) zapewnić niezbędny sprzęt do korzystania podczas prowadzenia zajęć;  
e) wyznaczyć osobę odpowiedzialną do kontaktu z ramienia MOSiR – p. Karolina Siedlik 068/412 

50 36 lub kom. 0 780 513 916; k.siedlik@mosir.zgora.pl 
f) koordynować sprawy organizacyjne w szczególności:  

 kontaktować się ze szkołami,  

 dokonywać bieżących korekt organizacyjnych; 
g) przedstawiać każdorazowo harmonogram korzystania z basenu przez poszczególne szkoły, 

stanowiący integralną część umowy (zał. nr 1 do umowy).  
 

§6 

 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kopii opłaconej i aktualnej polisy odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

oraz obejmującej wartość i okres realizacji zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki, w terminie 3 

dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
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przez Wykonawcę. W przypadku gdy termin obowiązywania polisy OC będzie się kończył przed 

terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek 

przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 

 

§7 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od 01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. lub do wykorzystania kwoty o której mowa w § 8 ust. 1. 
 

§ 8 
 

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji całego 
przedmiotu umowy wynosi: ………………. zł brutto (słownie:……………..złotych 00/100). 

2. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość przeprowadzonych 
należycie zajęć i kursów nauki oraz doskonalenia pływania w oparciu o podaną w ofercie 
Wykonawcy cenę jednostkową za jedną jednostkę pracy trenera/instruktora, która wynosi 
……………. zł brutto (słownie: ……………. złotych 00/100). Wartość wynagrodzenia należna 
Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty o której mowa w ust. 1. 

3. Jedna jednostka pracy instruktora wynosi 45 minut.  
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie  a Wykonawcy 

nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości 
zamówienia. 

5. Cena jednostkowa o której mowa w ust. 2 jest niezmienna, zawiera w sobie wszystkie koszty 
(m.in. podatki, składki, narzuty do wynagrodzenia) związane z realizacją przedmiotu zamówienia i 
w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu. 

6. W ramach przedmiotu zmówienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przewidywana, 
łączna, maksymalna liczba jednostek pracy trenera/instruktora wynosi – 6871 jednostek pracy. 

 
§ 9 

 
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 

miesięcznych wg cen jednostkowych podanych w ofercie wystawianych w ostatnim dniu 

roboczym danego miesiąca, którego usługa dotyczy z zastrzeżeniem ust. 3 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie miesięczny protokół wykonania usługi wystawiony przez 

Wykonawcę w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca zawierający łączną ilość 

przepracowanych przez każdego z trenerów i instruktorów jednostek pracy. 

3. W miesiącu grudniu faktura zostanie wystawiona do 20 grudnia i dostarczona do siedziby MOSiR 

nie później niż do 27 grudnia. 

4. Faktury będą płatne w terminie 10 dni od daty złożenia faktury w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Zielonej Górze na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 10 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości dzieci, a także godzin zajęć 

nauki pływania i doskonalenia, spowodowanych np. zmianą planu zajęć szkolnych w danej szkole 

lub na danym basenie. Powyższe informacje Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie, 

faksem lub mailem na adres: ……………………. w terminie 2 dni roboczych przed 

zaplanowanymi zajęciami.  

2. Szacunkowa ilość godzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy 

w funkcjonowaniu basenów, spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi (przerwa 

technologiczna), modernizacją, remontem lub awarią, zaleceniami Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej itp. 

3. O planowanym zamknięciu basenu na czas przerwy technologicznej Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem, chyba, że przyczyną wystąpienia przerwy 

technologicznej będzie zdarzenie nagłe, którego Zamawiający przewidzieć nie mógł. 

4. Zmniejszenie przez Zleceniodawcę ilości zleconych jednostek świadczenia usług w stosunku do 

szacunkowej ilości jednostek nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń. W przypadku odwołania zajęć Wykonawca nie ujmie zaplanowanych na 
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ten dzień zajęć w protokole wykonania zajęć a Zamawiający nie będzie zobligowany do ich 

zapłaty. 

§11 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy. 
b) za opóźnienie w rozpoczęciu zajęć w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za 

każde rozpoczęte 5 minut opóźnienia, ponad czas określony w Harmonogramie stanowiącym zał. 
nr 1 do umowy. 

c) za każde niezrealizowane zajęcie ujęte w Harmonogramie stanowiącym zał. nr 1 do umowy w 
wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)  

d) w wysokości 500,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą nieprawidłowość stwierdzoną przez 
Zamawiającego w realizowaniu przez Wykonawcę postanowień umowy. Za nieprawidłowości w 
realizowaniu umowy traktować się będzie w szczególności: 
a) przebywanie instruktora w stanie uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie obowiązków 

(np. w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających); 
b) naruszenie przez instruktora obowiązujących regulaminów; 
c) nieprzestrzeganie ustalonych zasad dotyczących odpowiedniego stroju, o którym mowa w §3 

ust. 5 niniejszej umowy. 
e) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 4 ust 5 terminu przekazania kopii 

dokumentów świadczących o przygotowaniu pedagogicznym kadry instruktorskiej oraz 
dokumentów potwierdzających tytuł trenera i instruktora pływania w wysokości 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100) 

f) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 6 terminu przekazania kopii aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej OC, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę lub dalszego ich występowania naruszeń umowy, 
mimo pisemnego wezwania, w szczególności w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 7 umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wartości umowy 
brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 
145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 12  

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

2) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w 

terminie trzech miesięcy od upływu terminu za zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie 

przedstawi dokumentów o których mowa w §4 ust.4  i §6. 
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 1 i 2 

w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia przez stronę odstępującą informacji o przyczynach 
odstąpienia. 

§ 13 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 
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a) w stosunku do terminu realizacji umowy – z powodu działań osób trzecich lub okoliczności 

uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania lub okoliczności  nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze Stron, 

b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty 

realizacji przedmiotu zamówienia), 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia.  

2. Dopuszcza się zmiany osób wykazanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w SIWZ, przeznaczonych do realizacji usług objętych przedmiotem 

zamówienia. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki 

wskazane dla tych osób w SIWZ.  

3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
 

1. Strony postanawiają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany z udziałem niżej wymienionych 
Podwykonawców i podmiotów zobowiązanych (na podstawie art.26, ust.2b, PZP): 

a)  ....... ………….w zakresie..................., 
b)  ......…………..w zakresie................….., 
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć Podwykonawcy wykonania 

Przedmiotu Umowy innego niż określonego w ust 1. 
3. Zlecenie wykonania części robót/dostaw/usług Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót/dostaw/usług. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w 
takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

4. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
Stosowny wniosek o zgodę na zwarcie umowy z podwykonawcą wymaga przedstawienia 
Zamawiającemu projektu umowy (zawierającego określenie kwoty należnej podwykonawcy, 
warunków odbioru i płatności oraz terminu zakończenia robót/dostaw/usług). 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnego 
projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z pisemnym wnioskiem na 
wyrażenie zgody na zawarcie umowy, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Do zawarcia Umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
Ustalenia ustępu 3 - 6 należy stosować odpowiednio. 

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcą, jeśli jej treść będzie 
sprzeczna z treścią Umowy zawartej z Wykonawcą bądź zapisy Umowy z Podwykonawcą nie 
będą dawały gwarancji rzetelnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy. 

 
§ 15 

 
1. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem przedmiotu Umowy będzie doręczana na 

następujące adresy: 

a) korespondencja dla Zamawiającego na adres: Klub Sportowy KORNER, ul. Wyspiańskiego 17, 

65-036 Zielona Góra. 

b) korespondencja dla Wykonawcy na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 

41, 65-022 Zielona Góra. 

2. O każdej zmianie adresu do korespondencji Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego pisemnie, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję 

wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana taka nie powoduje konieczności zmiany Umowy. 

 
§ 16 

 
Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach 
przedmiotu umowy jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
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§ 17 
 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 18 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 
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ZAŁĄCZNIK Nr 9 

 

Tygodniowy harmonogram zajęć na basenie w Centrum Rekreacyjno – Sportowym  
przy ul. Sulechowskiej 41 

 
 

Dzień 
tygodnia 

Godzina 
rozpoczęci
a zajęć na 
pływalni 

Korzystający 
Ilość 

instruktoró
w 

Suma 
godzin 

Poniedziałe
k 

9:30 Szkoła Podstawowa Słone 3 

36 

9:30 Szkoła Podstawowa Zawada (kl. II) 3 

10:15 Szkoła Podstawowa nr 6 (kl. II) 4 

11:00 Szkoła Podstawowa nr 14 (kl. II) 4 

11:45 Szkoła Podstawowa nr 1 (kl. II) 4 

12:30 Szkoła Podstawowa nr 1 (kl. II) 4 

13:15 Uniwersytet Trzeciego Wieku Zielona Góra 1 

14:00 Uniwersytet Trzeciego Wieku Zielona Góra 1 

14:45 Europejska Szkoła Podstawowa (kl. II) 2 

17:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
powyżej 6 lat 

4 

18:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
powyżej 6 lat 

4 

19:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla 
dorosłych 

2 

Wtorek 

9.30 Szkoła Podstawowa Świdnica 1 

41 

10:15 Szkoła Podstawowa nr 21 (kl. II) 2 

10:15 Szkoła Podstawowa nr 5 (kl. II) 2 

11:00 Szkoła Podstawowa nr 21 (kl. II) 4 

11:00 Szkoła Podstawowa nr 14 (kl. II) 2 

11:45 Szkoła Podstawowa nr 1 (kl. II) 4 

12:30 Szkoła Podstawowa nr 5 (kl. II) 4 

13:15 Szkoła Podstawowa nr 8 (kl. II) 4 

14:00 Szkoła Podstawowa nr 8 (kl. II) 4 

14:45 
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 (kl. I – 
VI) 

5 

16:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
w wieku 4 – 6 lat 

3 

17:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
w wieku 4 – 6 lat 

3 

18:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
w wieku 4 – 6 lat  

3 

Środa 

9:30 Szkoła Podstawowa nr 11 (kl. II) 4 

36 
10:15 Szkoła Podstawowa nr 11 (kl. II) 4 

11:00 Szkoła Podstawowa nr 14 (kl. II) 4 

11:45 Szkoła Podstawowa nr 11 (kl. II) 4 
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12:30 Szkoła Podstawowa nr 11 (kl. II) 4 

13:15 Szkoła Podstawowa nr 11 (kl. II) 4 

14.00 Szkoła Podstawowa Płoty 2 

17:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
powyżej 6 lat 

4 

18:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
powyżej 6 lat 

4 

19:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla 
dorosłych 

2 

Czwartek 

10:15 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 (kl. II) 2 

29 

10:15 Szkoła Podstawowa nr 17 (kl. II) 2 

11:00 Szkoła Podstawowa nr 17 (kl. II) 4 

11:45 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 (kl. II) 4 

12:30 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 (kl. II) 4 

13:15 Szkoła Podstawowa nr 5 (kl. III) 4 

16:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
w wieku 4 – 6 lat 

3 

17:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
w wieku 4 – 6 lat 

3 

18:15 
Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 
w wieku 4 – 6 lat 

3 

Piątek 

9:30 Szkoła Podstawowa Przylep (kl. II) 4 

25 

11:00 Szkoła Podstawowa Przylep (kl. II) 4 

11:45 Szkoła Podstawowa nr 15 (kl. II) 4 

12:30 Szkoła Podstawowa nr 15 (kl. II) 4 

13:15 Szkoła Podstawowa im. M.Montessori 3 

14:45 Szkoła Podstawowa Salomon (kl. I – VI) 4 

15:45 Zespół Szkół Katolickich 2 

Sobota 
8:00 

Kurs nauki pływania Zgrani Zielonogórzanie 
50+  

1 

2 
9:00 

Kurs nauki pływania Zgrani Zielonogórzanie 
50+  

1 

SUMA GODZIN W TYGODNIU 169 

 

 

*  Harmonogram obowiązuje od 04.01.2016 
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ZAŁĄCZNIK Nr 10 

 

REGULAMINY 
 

Regulamin Ogólny  
Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze 

 
1. Definicje 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Regulamin – Regulamin Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze.  
2. Centrum – Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41.  
3. MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, zarządca Centrum. 
4. Najemca – dzierżawca powierzchni Centrum przeznaczonej na świadczenie dodatkowych 

usług. 
5. Użytkownik – osoba przebywająca i korzystająca z usług świadczonych w Centrum. 
6. Cennik - zestawienie cen za usługi świadczone przez MOSiR na terenie Centrum.  
7. Informacja – punkt obsługi Użytkownika Centrum. 
8. Kasa Główna – punkt rozliczeń MOSIR. 
9. Obsługa – pracownicy MOSiR świadczący pracę na terenie Centrum. 
10. Służby porządkowe – pracownicy ochrony Centrum.  
11. Usługi – oferty zajęć rekreacyjno-sportowych świadczonych przez MOSiR na terenie Centrum, 

posiadające odrębne regulaminy. 
 

2. Informacje ogólne 
 

1. Centrum jest własnością Miasta Zielone Góra, znajdującą się w trwałym zarządzie MOSiR. 
2. Regulamin ustala zasady korzystania ze znajdujących się w Centrum urządzeń i pomieszczeń.  
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników odwiedzających Centrum. 
4. Wraz z wejściem na teren Centrum Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi w Centrum 
i przestrzegania ich postanowień. 

5. Integralną część Regulaminu stanowi Cennik. 
 

3. Godziny otwarcia 
 

1. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 2200, w soboty, niedziele i 
dni świąteczne w godzinach od 700 do 2200, z wyjątkiem dni wolnych określonych zarządzeniem 
Dyrektora MOSiR.  

2. Dla zachowania bezpieczeństwa Użytkowników w przypadku dużej frekwencji, organizacji 
imprez lub zawodów, a także ze względu na przeglądy techniczne, prace konserwacyjno – 
remontowe, poszczególne części Centrum mogą zostać czasowo zamknięte. 

 
4. Ogólne zasady korzystania z usług Centrum 

 
1. Wszelkie usługi świadczone przez MOSiR na terenie Centrum, tj. korzystanie  

z basenu, hali widowiskowo-sportowej, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz korzystanie z kart 
abonamentowych, posiadają odrębne regulaminy dostępne w Informacji Centrum lub na 
stronie internetowej www.parkwodny.zgora.pl.  

2. Każdy Użytkownik korzystający z konkretnej usługi świadczonej przez MOSiR zobowiązany 
jest do zapoznania się z Regulaminem usługi oraz do przestrzegania jego postanowień. 

3. Z usług Centrum mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane. 
4. Kasa Główna działa na potrzeby rozliczeń MOSiR. Czynna jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 800 – 1200. 
5. W Kasie Głównej istnieje możliwość zapłaty gotówką lub kartą płatniczą.    
6. Reklamacje, skargi i wnioski dotyczące usług świadczonych przez MOSiR należy złożyć w 

formie pisemnej w Informacji wraz z podaniem danych kontaktowych. Reklamacje zostaną 
rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, natomiast skargi i wnioski w ciągu jednego 
miesiąca. 
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7. Reklamacje, skargi i wnioski zgłaszane przez Użytkowników związane z jakością 
i prawidłowością naliczenia należności za usługi świadczone przez Najemcę rozpatruje 
Najemca.  

8. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz: 
a)   palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków 

odurzających, 
b) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 
c)  wprowadzania i przebywania zwierząt,  
d) niszczenia, brudzenia i usuwania tablic nakazujących i zakazujących, 
e)   wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków 

odurzających, prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez pisemnej 
zgody MOSiR. 

9.  Osoby przebywające na terenie Centrum i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, 
  pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, używające 
wulgaryzmów,  stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających  
 w Centrum, a także osoby nie stosujące się do przepisów Regulaminów, do zaleceń służb 
 porządkowych lub Obsługi, mogą zostać usunięte z terenu Centrum. 

10. W przypadku bycia świadkiem niszczenia mienia Centrum należy niezwłocznie poinformować 
Obsługę Centrum. 

11. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących 
własność Centrum Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ich 
naprawą lub wymianą. Wysokość kosztów zostanie ustalona na podstawie aktualnie 
obowiązujących cen rynkowych.  

12. Korzystanie z szatni na terenie Centrum jest obowiązkowe.  
13. Za zgubienie numerka od szatni pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. 
14. Rzeczy znalezione na terenie Centrum należy przekazać Obsłudze Centrum. W ciągu 3 tygodni 

jest możliwy ich odbiór. Po tym czasie zostaną one protokolarnie zniszczone lub przekazane do 
Biura Rzeczy Znalezionych. 

15. Monitorowanie Centrum odbywa się w sposób ciągły i prowadzone jest w sposób  
nie naruszający dóbr osobistych oraz godności Użytkowników.  

 
 

Regulamin Hali Basenowej  

Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze 

 
1. Definicje 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Identyfikator – pasek transponderowy na rękę. 
2. Kasa basenowa – każda z trzech kas stanowiąca własność MOSiR, położona w holu głównym 

w bezpośrednim sąsiedztwie bramek wejściowych i wyjściowych na teren Strefy płatnej. 
3. Strefa płatna – wyodrębniona część Centrum, obejmująca halę basenową wraz z zapleczem 

szatniowym, łazienkami, toaletami, korytarzami, a także tereny świadczenia usług z zakresu 
odnowy biologicznej oraz gastronomii (część mokra restauracji), do której Użytkownik 
Centrum ma dostęp po otrzymaniu Identyfikatora w Kasie basenowej. 

4. Basen – hala basenowa. 
5. Atrakcje basenowe – zespół urządzeń udostępnionych do użytku w hali basenowej. 
6. Grupa zorganizowana – grupa licząca co najmniej 5 osób, posiadająca pełnoletniego opiekuna. 
7. Opiekun grupy – osoba pełnoletnia odpowiedzialna za grupę. 
 

2. Godziny otwarcia 
 

1. Basen jest czynny w godzinach otwarcia Centrum. 
2. Wpuszczanie na Basen Użytkowników odbywa się do godziny 21.00. 
3. Użytkownicy zobowiązani są do opuszczenia Basenu do godziny 21.45. 
4. Dla zachowania bezpieczeństwa Użytkowników, w przypadku organizacji imprez lub zawodów, 

a także ze względu na przeglądy techniczne, prace konserwacyjno – remontowe, 
poszczególne części Basenu lub Atrakcji basenowych mogą zostać czasowo zamknięte.  
 

3. Ogólne zasady korzystania z Basenu 
 

1. Z Basenu mogą korzystać osoby indywidualne oraz Grupy zorganizowane. 
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2. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na Basenie wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich. Dzieci te wchodzą na basen na jedną transakcję z opiekunem. 

3. Dzieci powyżej 13 roku życia, przed wejściem na basen, muszą udokumentować swój wiek na 
podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek.  

4. Dokumenty uprawniające do skorzystania z biletu ulgowego, karnety oraz karty wstępu należy 
okazywać w Kasie basenowej przed wejściem na Basen. 

5. Osoby nie korzystające z kąpieli, a przebywające na Basenie zobowiązane są do uiszczenia 
opłaty zgodnej z cennikiem (nie dotyczy zorganizowanych zajęć nauki i doskonalenia pływania 
dla dzieci). 

6. Z Basenu oraz odnowy biologicznej może korzystać jednocześnie maksymalnie 500 osób.  
7. Korzystanie z Basenu odbywa się na podstawie wydanego w kasie Identyfikatora. 

Zorganizowane grupy przedszkolne, szkolne, itp. mogą przebywać na terenie Basenu na 
podstawie zbiorowego Identyfikatora, będącego w posiadaniu Opiekuna grupy.  

8. Czas naliczany jest od momentu uaktywnienia Identyfikatora. 
9. Identyfikatory pozostają własnością Centrum. 
10. Na Basenie obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy przylegający do ciała, tj. strój kąpielowy jedno- 

lub dwuczęściowy, kąpielówki lub w uzasadnionych przypadkach strój nurka. Dopuszcza się 
możliwość przebywania Opiekunów grupy nie korzystających z kąpieli w klapkach kąpielowych i 
lekkiej odzieży wierzchniej. 

11. Użytkownicy przed wejściem na Basen zobowiązani są do skorzystania z prysznica. 
12. W celu zapewnienia Użytkownikom maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i komfortu zabrania 

się: 
a) biegania po obrzeżach basenów oraz po terenie Basenu, 
b) wskakiwania do wody, 
c)  wpychania do wody innych Użytkowników, 
d) zanurzania osób korzystających z kąpieli, 
e) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach, 
f) załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach, 
g) używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących, 
h) wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów, 
i) siadania lub wieszania się na linach torowych, 
j) organizowania wszelkiego rodzaju gier piłkami poza wyznaczonymi zajęciami 

prowadzonymi pod nadzorem opiekuna, 
k) spożywania produktów żywnościowych, napojów oraz żucia gumy, z wyjątkiem 

wyznaczonych do tego celu miejsc, 
l) wszczynania fałszywych alarmów, 
m) pływania w poprzek torów, 
n) wchodzenia na Basen z ostrymi przedmiotami, zawieszkami, łańcuszkami, zegarkami, 

etc. 
o) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpośrednio lub pośrednio 

bezpieczeństwu swojemu lub innych osób. 
13. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny. 
14. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, przed wjazdem na Basen 

zobowiązane są do zmiany wózka osobistego na specjalny wózek basenowy. Fakt ten należy 
zgłosić w Kasie basenowej lub Informacji Centrum. 

15. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, (np. ze skłonnością do skurczu mięśni, 
omdleń, ataków epilepsji, z chorobami układu krążenia), a także kobiety w ciąży, winny 
korzystać z Atrakcji basenowych stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną 
ostrożnością. W powyższych sytuacjach korzystanie z Atrakcji basenowych odbywa się na 
własną odpowiedzialność.  

16. O wszelkich skaleczeniach, urazach oraz zaburzeniach w funkcjonowaniu organizmu, 
powstałych podczas pobytu na basenie, należy niezwłocznie informować ratowników dyżurnych 
prowadzących rejestr wypadków.  

17. Przy wyjściu z Basenu w Kasach basenowych odbywa się odczyt zapisów Identyfikatora. Na 
podstawie tego odczytu kasjer określa wysokość zobowiązania Użytkownika za korzystanie z 
Basenu oraz odnowy biologicznej i gastronomii (część mokra restauracji), o ile należności za te 
usługi nie zostały uregulowane w kasach Najemców. 

18. Każdy Użytkownik ma prawo wyboru określonej transakcji (indywidualnej lub zbiorowej). W 
przypadku skorzystania z transakcji zbiorowej (czyli wejścia kilku Użytkowników na jedną 
transakcję), opłatę za wszystkich uiszcza osoba, która ostatnia przechodzi przez Kasy 
basenowe.  
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19. W Kasach basenowych Użytkownik otrzymuje paragon za usługę korzystania z Basenu. W 
przypadku wejścia kilku Użytkowników na jedną transakcję wystawiany jest jeden paragon. Na 
życzenie Użytkownika istnieje możliwość wydrukowania w recepcji raportu do paragonu. 

20. Za usługi świadczone przez Najemców paragony i  faktury wystawiają Najemcy.  
21. Płatność za dokonane usługi możliwa jest gotówką, kartą płatniczą lub, w przypadku niektórych 

usług, przy pomocy  wcześniej wykupionego karnetu. 
22. Faktury za korzystanie z Basenu wystawiane są w Kasie Głównej na podstawie paragonu, 

w godzinach jej otwarcia. W pozostałych dniach i godzinach faktury wystawiane są  
w Kasach basenowych. 

23. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Identyfikatora obowiązuje opłata 
w wysokości 100 złotych. Uiszczenie kary za zgubienie Identyfikatora nie zwalnia Użytkownika 
z obowiązku uregulowania należności za skorzystanie z usługi. 

24. O każdorazowym fakcie zagubienia Identyfikatora Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić 
niezwłocznie Obsługę Centrum. 

25. Użytkownicy powinni korzystać z krzeseł, leżaków, itp. w suchym stroju kąpielowym lub po 
uprzednim położeniu ręcznika. Przenoszenie leżaków, krzeseł, itp. w inne miejsca niż 
wyznaczone przez Obsługę Centrum jest zabronione. 

26. Na ciągły, modulowany sygnał dźwiękowy, kąpiący się zobowiązani są do natychmiastowego 
wyjścia z wody i opuszczenia Basenu zgodnie ze wskazaniami ratowników oraz Obsługi. 

27. Awaria Atrakcji basenowej lub urządzenia nie stanowi podstawy do żądania zwrotu opłaty za 
pobyt na basenie. 

4. Strefa płatna 

 
1. Prawo wejścia do Strefy płatnej Centrum posiada każdy Użytkownik, który otrzymał 

Identyfikator. 
2. Po wejściu do Strefy płatnej, tj. na teren przebieralni, w wyznaczonym miejscu, każdy 

Użytkownik ma obowiązek zmienić obuwie na obuwie kąpielowe. 
3. Na każde żądanie Obsługi Centrum lub ratownika Użytkownik zobowiązany jest okazywać 

Identyfikator. 
4. Użytkownik korzystający z Basenu zobowiązany jest do zwrotu Identyfikatora po zakończeniu 

przebywania w Strefie płatnej. 
5. Kabiny przebieralni służą wyłącznie do zmiany odzieży. 
6. Kabiny przebieralni przeznaczone są dla jednej osoby dorosłej, z wyjątkiem kabin dla osób 

niepełnosprawnych oraz opiekuna z małym dzieckiem. 
7. Do przechowywania odzieży, obuwia i rzeczy osobistych należy wykorzystywać wyłącznie 

szafki znajdujące się w przebieralni. 
8. W strefie płatnej (między kasami a szatnią) Użytkownik ma do dyspozycji szafki na mniejsze 

przedmioty.  
9. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki na mniejsze przedmioty Użytkownik zobowiązany 

jest do pokrycia kosztów wymiany wkładki. Koszt wymiany wkładki  zostanie określony na 
podstawie aktualnie obowiązujących cen rynkowych.  

5. Zjeżdżalnie wodne 

 
2. Należy zachować szczególną ostrożność na schodach prowadzących do zjeżdżalni, używając 

poręczy i uchwytów. 
3. Przed zjazdem należy zapoznać się z tablicami informacyjnymi – piktogramami dotyczącymi 

zjeżdżalni. Tablice piktogramowe stanowią integralną część Regulaminu. 
4. Wiek osób korzystających z Atrakcji basenowych określają tablice piktogramowe. 
5. Użytkownicy zobowiązani są: 

a) zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową, 
b) sprawdzić czy przez ślizg płynie woda, 
c) sprawdzić czy działa sygnalizacja świetlna, 
d) z chwilą zapalenia się zielonego światła zająć właściwą pozycję zgodną z pozycjami 

dozwolonymi, 
e) zjeżdżać kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej (ZIELONE – START, 

CZERWONE – STOP) lub oczekiwać, aż poprzednik znajdzie się w basenie 
lądującym,  

f) po wykonaniu ślizgu do basenu  niezwłocznie opuścić miejsce lądowania i zrobić miejsce 
następnemu użytkownikowi zjeżdżalni,  
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g) stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i obsługi pływalni. 
6. Zabrania się: 

a) użytkowania zjeżdżalni, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia, jest niesprawna 
technicznie lub jest nieczynna, 

b) użytkowania zjeżdżalni przy niesprawnej sygnalizacji świetlnej, 
c) wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu, 
d) zjeżdżania w pozycjach zabronionych (patrz tablica piktogramowa), 
e) biegania po stopniach zjeżdżalni, 
f) wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd" i zatrzymywania się w trakcie 

wykonywania ślizgu, 
g) pozostawiania bez opieki dzieci do 13 roku życia, 
h) aktów wandalizmu. 

 
6.  Balon wodny 

 
a) Korzystanie z balonu wodnego może odbywać się wyłącznie w obecności i za zgodą ratownika. 
b)  Jednorazowo z balonu może korzystać maksymalnie 15 osób dorosłych lub 20 dzieci. 
c) Z balonu wodnego mogą korzystać dzieci powyżej 110 cm wzrostu.  
d) Dzieci o wzroście od 110 do 140 cm korzystają z balonu wodnego w osobnych grupach, 

wpuszczanych co 30 min.  
e) Czas trwania jednej sesji jest uzależniony od ilości korzystających i oczekujących.  
f) Wejście na balon wodny jest możliwe tylko w miejscu oznaczonym napisem „WEJŚCIE” oraz 

opuszczanie balonu tylko drogą oznaczoną napisem „WYJŚCIE”. 
g) Do wspinaczki na kopułę balonu służą cztery liny wspinaczkowe. Obszary pomiędzy linami służą 

do zjeżdżania. Jednocześnie na 1 linie może przebywać 1 osoba. 
h) Na powierzchni kopuły należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na ryzyko poślizgnięcia.  
i) Osoba zjeżdżająca w dół zobowiązana jest upewnić się czy tor zjazdu i lądowania nie jest zajęty 

przez innych Użytkowników. 
j) Użytkownicy mogą korzystać z balonu wodnego wyłącznie podczas funkcjonowania fontanny 

znajdującej się na powierzchni kopuły balonu.  
k) Zabrania się: 

1. zjazdów głową w dół, 
2. skakania z ławki na kopule balonu, robienia salt, 
3. popychania innych korzystających, 
4. wchodzenia na balon z okularami korekcyjnymi, biżuterią, zawieszonymi łańcuszkami, 

zegarkami i innymi ostrymi przedmiotami,    
5. wchodzenia na balon w sprzęcie pływackim (kółka, pływaczki, kamizelki, okularki), 

  
6. stwarzania w inny sposób niebezpieczeństwa własnego lub innych Użytkowników. 

 
 

7. Basen z falami 
 

1. Korzystanie z basenu z falami może odbywać się wyłącznie w obecności ratownika. 
2. Użytkownikom basenu z falami nie wolno stwarzać sytuacji mogących narazić  

na niebezpieczeństwo własne lub innych osób. 
3. Zabrania się: 

1. wbiegania do basenu z falami, 
2. skakania na kulę, 
3. podpływania pod kulę, 
4. wspinania się na kulę, 
5. popychania kuli. 

4. Z basenu z falami nie powinny korzystać osoby nie umiejące pływać - wytworzone fale mogą 
spowodować przewrócenie, zakrycie lub zalanie całego ciała. 

8. Obsługa grup dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych 

 
1. Jeden Opiekun grupy powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż  

15 uczestników. Na każde 15 osób przypadają 2 wejścia bezpłatne dla opiekunów. Każda 
następna osoba jest zobowiązana do uiszczenia opłaty według cennika obowiązującego na 
Basenie. 
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2. W grupach przedszkolnych jeden Opiekun grupy sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej 
niż 10 dzieci. Na każde 10 osób przypadają 2 wejścia bezpłatne dla opiekunów. Każda 
następna osoba jest zobowiązana do uiszczenia opłaty według cennika obowiązującego na 
Basenie. 

3. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stopnia 
niepełnosprawności podopiecznych. Indywidualny opiekun osoby niepełnosprawnej korzysta 
bezpłatnie z Basenu w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada legitymację informującą 
o: 

1. znacznym stopniu niepełnosprawności, 
2. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko po okazaniu dodatkowego 

zaświadczenia lekarskiego, informującego o potrzebie posiadania osoby opiekuna. 
3.  

4. Opiekunowie grupy zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z Regulaminem i do 
przestrzegania wszystkich jego punktów. 

5. Opiekunowie grupy zobowiązani są przez cały czas pobytu grupy na Basenie do przebywania 
razem z grupą oraz nadzorowania zachowanie jej uczestników. 

6. W czasie pobytu grupy na terenie Centrum Opiekunowie grupy zobowiązani są dopilnować, aby 
uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń 
oraz mienia znajdującego się na terenie Centrum. 

7. Przed wejściem w Strefę płatną grupa uczestników powinna zająć miejsca z dala od stanowisk 
kasowych, by nie utrudniać wejścia osobom indywidualnym. 

8. Przed wejściem w Strefę płatną, Opiekun grupy zobowiązany jest do wypełnienia „protokołu 
pobytu grupy zorganizowanej” dostępnego w Informacji Centrum i przekazania go kierownikowi 
zmiany ratowników zaraz po wejściu na Basen. 

9. Kasjer wydaje Opiekunowi grupy jeden Identyfikator na maksymalnie 15 osób.  
10. W pierwszej kolejności należy przejść do pomieszczeń przebieralni, a następnie odszukać 

szafkę z numerem odpowiadającym numerowi na Identyfikatorze. 
11. W szafce należy zostawić wszystkie rzeczy z wyjątkiem tych, które będą potrzebne na Basenie.  
12. Po zamknięciu szafki Identyfikator należy zapiąć na ręce. 
13. W przypadku, gdy Opiekun grupy nie korzysta z kąpieli, powinien posiadać stosowną odzież i 

obuwie zmienne (klapki). 
14. Opiekun grupy po wejściu na Basen zobowiązany jest do ustawienia uczestników  grupy i 

skontaktowania się z kierownikiem zmiany ratowników w celu przekazania protokołu oraz 
ustalenia zasad korzystania z kąpieli. 

15. Na sygnał oznaczający koniec zajęć uczestnicy powinni natychmiast opuścić Basen. 
16. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu pobytu grupy, Opiekun grupy zobowiązany jest 

do uregulowania należności zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. 
 
 
 

Regulamin Krytej Pływalni przy ulicy Wyspiańskiego 17 
w Zielonej Górze 

1. Informacje ogólne 

1. Kryta Pływalnia jest własnością Miasta Zielona Góra, znajdującą się w trwałym zarządzie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. 

2. Wraz z wejściem na teren Krytej Pływalni każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się 
z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień. 

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 
4. Basen – hala basenowa  
5. Grupa zorganizowana – grupa licząca co najmniej 5 osób, posiadająca pełnoletniego opiekuna. 
6. Opiekun Grupy – osoba odpowiedzialna za grupę 
7. Obsługa - pracownicy MOSiR świadczących pracę na terenie Basenu. 

 
2. Godziny otwarcia 

 
1. Basen czynny jest w godzinach: 

 Poniedziałek-Piątek:  6.00-22.00 
 Sobota: 7.00-21.00 
 Niedziela: 10.00-20.00 

2. Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników, w przypadku organizacji imprez lub zawodów a 
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także ze względu na przeglądy techniczne, prace konserwacyjno – remontowe, poszczególne 
części Basenu mogą zostać czasowo zamknięte. 

        
 

3. Ogólne zasady korzystania z Basenu 
 
1. Z Basenu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane. 
2. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na Basenie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Dzieci 

powyżej 13 lat muszą udokumentować swój wiek na podstawie legitymacji szkolnej lub innego 
dokumentu potwierdzającego wiek. 

3. Na Basenie obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy przylegający do ciała tj. strój kąpielowy jedno 
lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub w uzasadnionych przypadkach strój nurka.  

4. Użytkownicy przed wejściem na Basen zobowiązani są do skorzystania z prysznica. 
5. W celu zapewnienia Użytkownikom maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i komfortu zabrania 

się: 
a) biegania po obrzeżach basenów oraz po terenie Basenu, 
b) wskakiwania do wody, 
c)  wpychania do wody innych użytkowników, 
d) zanurzania osób korzystających z kąpieli, 
e) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych, 
f) załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach, 
g) używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących, 
h) wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów, 
i) siadania lub wieszania się na linach torowych, 
j) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpośrednio lub pośrednio 

bezpieczeństwu swojemu lub innych osób, 
k) organizowania wszelkiego rodzaju gier piłkami poza wyznaczonymi zajęciami 

prowadzonymi pod nadzorem opiekuna, 
l) przebywania na basenie z gumą do żucia, 
m) spożywania produktów żywnościowych oraz napojów,  
n) wszczynania fałszywych alarmów, 
o) pływania w poprzek torów, 
p) wchodzenia na Basen z ostrymi przedmiotami, zawieszkami, łańcuszkami, zegarkami 

etc. 
q) palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych. 

6. Na torach Basenu obowiązuje ruch prawostronny. 
7. W czasie godzin ogólnodostępnych dopuszcza się jednoczesną obecność na pływalni do 10 osób 

na jednym torze (w przypadku dzieci do 16 r. ż. do 12 osób) a 52 na całym obiekcie. 
8. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, (np. ze skłonnością do skurczu mięśni, 

omdleń, ataków epilepsji, z chorobami układu krążenia), a także kobiety w ciąży, winny korzystać 
z Basenu stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością. W 
powyższych sytuacjach korzystanie z Basenu odbywa się na własną odpowiedzialność.  

9. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować ratowników dyżurnych 
prowadzących rejestr wypadków.  

10. W kasie basenowej Użytkownik otrzymuje paragon oraz bilet za usługę korzystania z Basenu. 
11. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do 18 r. ż. po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego wiek.  
12. Płatność za dokonane usługi możliwa jest gotówką lub przy pomocy  wcześniej wykupionego 

karnetu. 
13. Sprzedaż karnetów na Basen dla klientów indywidualnych odbywa się w kasie basenowej. 
14. Sprzedaż karnetów na Basen dla firm odbywa się w biurze MOSiR w Centrum Rekreacyjno-

Sportowym przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze. 
15. Faktury VAT za korzystanie z Basenu wystawiane są w księgowości MOSiR w Centrum 

Rekreacyjno-Sportowym przy ulicy Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze. Faktury wystawiane są na 
podstawie paragonu fiskalnego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wydania paragonu, w 
godzinach od 8.00 do 15.00. 

16. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia tam okrycia oraz 
zmiany obuwia na klapki basenowe. Pozostawianie rzeczy osobistych poza czasem korzystania z 
obiektu jest zabronione. 

17. Korzystanie z szafek ubraniowych w przebieralniach jest obowiązkowe.  
18. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki na mniejsze przedmioty Użytkownik zobowiązany jest 

do pokrycia kosztów w wysokości 20 zł. 
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19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnie dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub 
opiekunowie prawni. 

20. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń 
ratowników mogą być usunięte z terenu obiektu. 

21. Na dźwięk basenowego sygnalizatora wszystkie osoby przebywające w basenie powinny 
niezwłocznie wyjść z wody i opuścić Basen zgodnie ze wskazaniami ratowników oraz Obsługi. 

22. Po opuszczeniu Basenu czas przebywania w szatni basenowej nie może przekraczać 15 minut. 
23. Za bezpieczeństwo  osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy 

pełniący dyżur. 
24. Telefon alarmowy znajduje się w pomieszczeniu socjalnym dyżurujących ratowników. 
25. Rzeczy znalezione na terenie Centrum należy przekazać Obsłudze Centrum. Ich odbiór może 

nastąpić w ciągu 3 tygodni. Po tym czasie zostaną one protokolarnie zniszczone. 
26. Reklamacje i skargi dotyczące usług świadczonych przez MOSiR należy złożyć w formie 

pisemnej u kierownika lub obsługi obiektu. Reklamacje i skargi zostaną rozpatrzone w ciągu 14 
dni od daty ich złożenia. 

 
4. Obsługa grup dzieci i młodzieży 

 
1. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczestników. Na 

każde 15 osób przypadają 2 wejścia bezpłatne dla opiekunów. Każdy następny opiekun jest 
zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika obowiązującego na Basenie. 

2. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 
dzieci. Na każde 10 osób przypadają 2 wejścia bezpłatne dla opiekunów. Każdy następny 
opiekun jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika obowiązującego na Basenie. 

3. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stopnia 
niepełnosprawności podopiecznych. Indywidualny opiekun osoby niepełnosprawnej korzysta 
bezpłatnie z Basenu w przypadku,  gdy osoba niepełnosprawna posiada legitymację informującą 
o: 

3.  znacznym stopniu niepełnosprawności 
4. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko po okazaniu dodatkowego 

zaświadczenia lekarskiego, informującego o potrzebie posiadania osoby opiekuna 
4. Opiekunowie Grupy zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z Regulaminem i do 

przestrzegania wszystkich jego punktów. 
5. Opiekunowie Grupy zobowiązani są przez cały czas pobytu grupy na Basenie przebywać razem 

z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników. 
6. W czasie pobytu grupy na terenie Obiektu Opiekunowie Grupy zobowiązani są dopilnować, aby 

uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń 
oraz mienia znajdującego się na terenie Basenu. 

7. Przed wejściem na Basen, Opiekun Grupy zobowiązany jest do wypełnienia „protokołu pobytu 
grupy zorganizowanej” dostępnego w szatni i przekazania go kierownikowi zmiany ratowników 
zaraz po wejściu na Basen. 

8. W przypadku, gdy Opiekun Grupy nie korzysta z kąpieli, powinien posiadać stosowną odzież i 
obuwie zmienne (klapki). 

9. Opiekun Grupy po wejściu na Basen zobowiązany jest do ustawienia uczestników  grupy i 
skontaktowania się z kierownikiem zmiany ratowników w celu przekazania protokołu oraz 
ustalenia zasad korzystania z kąpieli. 

 
 
 
 

KURS PŁYWANIA DLA DZIECI – REGULAMIN 

 

1. Miejsce: basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego. 

2. Liczba uczestników: 10-12 osób w grupie, wiek dzieci – od 4 – 18 lat. 

3. Informacje: recepcja Centrum Rekreacyjno – Sportowego – tel. 68 412 50 00. 

4. Zakup karnetów - w kasach Centrum Rekreacyjno-Sportowego.  

5. Grupa zostanie utworzona pod warunkiem wykupienia karnetów przez min. 5 osób. 

6. Przy zakupie karnetu należy podać dane dziecka oraz rodzica/opiekuna. Udostępnienie danych 

jest dobrowolne a ich przetwarzanie zgodne z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 

sierpnia 1997 r. – (Dz.U.1997 nr 133 poz.883) i służy identyfikacji właściciela karnetu w 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl


Znak A.2300.8.2015               Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia       

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 
tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09 

www.mosir.zgora.pl, e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl 

 

44 

przypadku jego zagubienia. Fakt zagubienia należy niezwłocznie zgłosić w kasie - w przypadku 

identyfikacji właściciela karnetu kasjerka może wydać nowy karnet i przenieść na niego wartość 

usług z karnetu zagubionego. Karnet zagubiony zostaje anulowany, za wydanie nowego karnetu 

pobierana jest bezzwrotna opłata 10 zł.  

W przypadku braku danych osobowych nie ma możliwości przeniesienia wartości usług na nowy 

karnet. 

7. Kurs obejmuje: pierwsze zajęcia organizacyjne, związane z podziałem na stopień 

zaawansowania uczestników, 16 zajęć oraz dodatkowe zajęcia do wykorzystania przez osoby, 

które nie mogły być obecne na wszystkich lekcjach. 

8. Pozostałe niewykorzystane zajęcia przepadają, nie mogą być wykorzystane w innym 

terminie i nie przysługuje za nie zwrot kosztów. 

9. Dzieci od 4 do 6 lat wchodzą na naukę pływania pod opieką rodzica lub opiekuna, który okazuje 

przy kasach karnet.  

 Rodzic/opiekun nie może korzystać z kąpieli - nie uiszcza opłaty (obowiązuje zmienne obuwie). 

W przypadku, gdy przychodzi na basen dodatkowo z innymi dziećmi, które korzystają z kąpieli, 

musi uiścić opłatę za te dzieci zgodnie z cennikiem. W tej sytuacji sprawuje opiekę zarówno nad 

dzieckiem uczestniczącym w kursie, jak i nad pozostałymi dziećmi. 

10. Dzieci do lat 13 wchodzą na naukę pływania pod opieką rodzica lub opiekuna, który pokazuje 

 przy kasach karnet. Opiekun ma obowiązek odprowadzić dziecko do instruktora i odebrać je po 

 odbytych zajęciach. Dzieci powyżej 13 lat mogą wejść na zajęcia bez opiekuna.  

 W przypadku, gdy opiekun przychodzi z dzieckiem może: 

- korzystać w czasie zajęć z indywidualnej kąpieli – w tym przypadku wykupuje dla siebie bilet 

na basen 

- nie korzystać z kąpieli - bez zakupu dodatkowego biletu (obowiązuje zmienne obuwie) 

- przyprowadzić dziecko na zajęcia, opuścić obiekt i powrócić po dziecko – bez zakupu 

dodatkowego biletu (obowiązuje zmienne obuwie) 

- w przypadku, gdy rodzic/opiekun przychodzi na basen dodatkowo z innymi dziećmi, które 

korzystają z kąpieli, musi uiścić opłatę za te dzieci zgodnie z cennikiem oraz sprawuje nad 

nimi opiekę. 

11.  Uczestnikowi, od momentu przejścia przez kasę i powrotu do niej po zajęciach, przyznane jest 85 

 minut, z czego zajęcia z instruktorem trwają 45 min. W przypadku przekroczonego czasu 

 uczestnik uiszcza opłatę wg cennika za bilet ulgowy. 

l) Na życzenie klienta istnieje możliwość sprawdzenia aktualnej wartości usług na karnecie.  

m) Przed wykupieniem karnetu na zajęcia należy wypełnić deklarację w recepcji CRS. 

n) Istnieje możliwość udostępnienia karnetu innej osobie, pod warunkiem wcześniejszego 

wypełnienia deklaracji uczestnictwa w zajęciach. Deklarację należy pozostawić w kasie 

basenowej. 

o) Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karnetu. Wraz z jego zakupem użytkownik 

akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów 

obowiązujących w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. 
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