
 

 

Ogłoszenie nr 585739-N-2020 z dnia 2020-09-17 r. 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Wynajem torów pływackich do nauki i 

doskonalenia pływania 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 



Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer 

identyfikacyjny 68424000000000, ul. ul. Bydgoska  76 , 64-920  Piła, 

woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2132783, 2142831, e-

mail sekretariat@mosir.pila.pl, faks 672 132 776. 

Adres strony internetowej (URL): www.mosir.pila.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 



postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

http://bip.mosir.pila.pl/przetargi/ 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

http://bip.mosir.pila.pl/przetargi/ 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 

 



Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie na adres zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 

Bydgoska 76, 64-920 Piła 

Adres: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem torów 

pływackich do nauki i doskonalenia pływania 

Numer referencyjny: 3.PN.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 



II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest wynajem torów pływackich do nauki lub doskonalenia pływania 

dla dzieci i dorosłych. 2. Zamawiający wymaga udostępnienia jednocześnie 

każdorazowo co najmniej 8 torów pływackich o długości 25 m (w tym co najmniej 

2 torów pływackich z mechanizmem wypłycania). Uwaga. Ilość dostępnych 

jednocześnie każdorazowo torów pływackich jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

3. Zamawiający wymaga możliwości uczestnictwa w zajęciach jednorazowo co 

najmniej 40 ćwiczących. 4. Zamawiający wymaga świadczenia usługi w wymiarze 

1903 godziny zajęć (na torach zwykłych) oraz 117,5 godzin zajęć na torach z 

mechanizmem wypłycania. 5. Wykonawca zapewni opiekę ratowników zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 6. Wykonawca udostępni zaplecze sanitarne dla 

uczestników oraz pomieszczenie socjalne dla instruktorów, z możliwością 

przechowywania sprzętu wykorzystywanego w procesie nauki i doskonalenia 

pływania. 7. Jeżeli miejsce świadczenia usługi jest położone poza granicami 



administracyjnymi miasta Piły, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił 

transport uczestników z siedziby Zamawiającego do miejsca świadczenia usługi i z 

powrotem, zgodnie z harmonogramem zajęć, który jest załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

Koszt transportu Wykonawca uwzględni w cenie oferty. 8. Zajęcia odbywać się 

będą zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zajęcia 

każdorazowo nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godz. 16. 9. Zamawiający 

zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów korzystania z pływalni, 

obowiązujących na obiektach Wykonawcy. 10. Zamawiający dopuszcza 

powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 11. Zamawiający żąda 

wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania nazw podwykonawców, jeśli są już znani. 12. 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 108 ze zm.) 

polegających na czynnościach ratownika. 13. W trakcie realizacji zamówienia na 

każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności: a) 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 



pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami). 14. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 13, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12. 15. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 



miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: 2020-10-05   lub zakończenia: 2021-05-31 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

  
2020-10-05 2021-05-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 



III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów na wykazanie niepodlegania 

wykluczeniu. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 



III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania 

opisanych powyżej warunków. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. wypełniony formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ, 2. oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), 

3. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy - ewentualnie umowa o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii, 4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty 

(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) 

względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że 

Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), 

a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 5. oryginał zobowiązania 

podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 6. oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Tak 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

1. Wykonawca będzie obciążać Zamawiającego za przedmiot umowy na podstawie 

faktur VAT w odstępach miesięcznych w następujący sposób: a) 50% wartości 

miesięcznego zamówienia rezerwacji torów pływackich w ilości określonej w 

załączniku nr 1 w formie zaliczki płatnej z góry za dany miesiąc, tj. nie później niż 

do 5. dnia miesiąca na podstawie faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa w 

miesiącu październiku 2020 r. płatna będzie do 11 dnia miesiąca. b) Pozostała 

cześć należności za wykonane usługi określonej § 1 niniejszej umowy będzie 

płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury rozliczeniowej. Faktura 

rozliczeniowa będzie wystawiana na podstawie odbytych wszystkich zajęć w 

danym miesiącu. 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 



Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 



 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 



elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

cena oferty brutto 60,00 

Ilość zaoferowanych torów pływackich 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 



 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zmiany umowy możliwe są tylko w zakresie określonym w art. 144 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany umowy 

wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-09-25, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UEL 127 z 

23.05.2018, str. 2), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, 



reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła; 2) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w 

przypadku pytań o swoje dane osobowe można kontaktować się pod adresem e-

mail:vadex@vadex.com.pl 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Wynajem torów pływackich do nauki i doskonalenia pływania, nr 3.PN.2020, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w tym wyboru Wykonawcy, 

zawarcia i realizacji umowy, prowadzenia rozliczeń finansowych; b) realizacji 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji obowiązku przechowywania 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 4) 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e 

RODO oraz art. 10 RODO i wynika w szczególności z następujących przepisów 

prawa: a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, b) aktów wykonawczych do 

ustawy Pzp, w tym w szczególności z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać Zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) ustawy z dnia 27.08.2009 

r. o finansach publicznych, d) Kodeksu cywilnego, e) ustawy z dnia 06.09.2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej, f) ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 5) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, chyba że będą 

miały zastosowanie przesłanki ograniczające jawność postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (w tym dostępu do Pani/Pana danych osobowych) 

wynikające z: a) art. 8 ust. 3 ustawy Pzp (jeżeli Pani/Pana dane osobowe objęte 

będą tajemnicą przedsiębiorstwa), b) art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (jeżeli będzie 

to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, 

Administrator/Zamawiający może nie ujawniać danych osobowych, w przypadku 

zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp i 



wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 

67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Pzp), c) art. 96 ust. 3b ustawy Pzp (od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Pani/Pan 

wniesie żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, powodujące ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 

protokołu, Administrator/Zamawiający nie udostępnia tych danych (może je tylko 

przechowywać), chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (czyli: osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę lub w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony prawnej innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego). 6) Ww. zasady ograniczające jawność 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mają zastosowania do 

podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa do wykonywania 

czynności kontrolnych u Administratora/Zamawiającego (np. Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych, NIK, KAS), 7) Podmioty uprawnione do obsługi doręczeń 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 8) Operator pocztowy lub firma 

kurierska (tylko w zakresie nazwy Wykonawcy i danych adresowych), 9) Podmioty 

przetwarzające – czyli podmioty, którym Administrator/Zamawiający powierzył 

lub powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych 

w art. 28 RODO, w związku z umową na świadczenie usług w zakresie: a) obsługi 

systemów informatycznych MOSiR w Pile, b) ochrony mienia i osób (tylko w 

zakresie Pani/Pana wizerunku, jeżeli będzie Pani przebywała/będzie Pan przebywał 

na terenie siedziby MOSiR w Pile), c) brakowania dokumentacji niearchiwalnej 

stanowiącej akta sprawy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 

podstawie uzyskanej zgody dyrektora właściwego Archiwum Państwowego, po 

upływie okresu jej przechowywania wynikającego z Jednolitego Rzeczowego 

Wykazu Akt. Zakres danych przekazany podmiotom przetwarzającym, 

ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w 

związku ze świadczonymi usługami. Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula 

zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w 

tym danych osobowych. 10) Pani/Pana dane osobowe: a) zawarte w dokumentacji 



papierowej – będą przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt, który Administrator/Zamawiający zobowiązany jest 

stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi w zakresie zamówień 

współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, b) będą 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych przez okres wskazany przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz udostępniane na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Administratora/Zamawiającego, c) będą zamieszczane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 11) Przysługuje Pani/Panu prawo 

wnioskowania do Administratora Zamawiającego o realizację następujących praw 

wynikających z RODO: a) prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii (art. 15 RODO); w przypadku, gdy wykonanie tego prawa przez 

Administratora/Zamawiającego wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

możemy od Pani/Pana zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, b) prawa do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO), z tym że skorzystanie przez 

Panią/Pana z tego prawa: • nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, • nie może naruszać integralności protokołu i 

jego załączników, c) prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 

RODO), przy czym przepisy prawa mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego 

prawa (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie przez Panią/Pana z 

żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 12) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

ani do profilowania. 13) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym, wynika z ww. przepisów prawa. Konsekwencją ich 



niepodania jest brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego i brak możliwości realizacji przez Administratora/Zamawiającego 

ciążących na nim obowiązków prawnych. 2. Do obowiązków Wykonawcy należą 

m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 ust. 1 i 2 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. 

Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca 

będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których 

dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 

o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W związku z powyższym Wykonawca w 

Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, składa (o ile 

dotyczy) stosowne oświadczenie. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
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