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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki: 

 

Numer 

załącznika 
Nazwa załącznika 

1 Formularz ofertowy 

2 
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia 
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Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w związku  z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp 

4 Wzór umowy 

5 Harmonogram zajęć 
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ROZDZIAŁ I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiającym jest 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   

ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła 

tel. 67 213-27-83  

NIP: 764-254-51-76  

www.mosir.pila.pl  

e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl 

 

2. Adres do korespondencji:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   

ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła 

tel. 67 213-27-83  

e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl 

 

3. Wszelką korespondencję Wykonawcy powinni kierować na adres wskazany w ust. 2.  

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o 

wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ww. ustawy Pzp, tj. poniżej kwoty 214 000 euro. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej 

części tekstu określana będzie skrótem „SIWZ”. 

 

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługi. 

 

3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty będą składane w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

zostanie sporządzona w języku polskim.  

 

4. Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp tzn. dokona w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem 

przyjętych kryteriów, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z przetargu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

ROZDZIAŁ III. KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 
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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:  
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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 
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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. 

 

ROZDZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OZNACZENIEM WYNIKAJĄCYM ZE WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

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. 
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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. 

 

16. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

17. Zamawiający nie przewiduje: 

1) zawarcia umowy ramowej; 

2) składania ofert wariantowych; 

3) składania ofert częściowych; 

4) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

5) prawa opcji; 

6) rozliczenia w walutach obcych; 

7) przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

8) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

9) dynamicznego systemu zakupów. 

 

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 5 października 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r.                      (z 

wyłączeniem okresów wolnych od zajęć szkolnych (przerwy świąteczne, ferie zimowe, ustawowe dni wolne od 
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pracy). Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.   

 

ROZDZIAŁ VI. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

Zamawiający nie wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.1 posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, (art. 22b pkt 1 ustawy Pzp):  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

1.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

2. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków. 

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:  

a) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych, sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej,  

b) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego,  

c) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.  

 

ROZDZIAŁ VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z udziału w postępowaniu. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w 
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okolicznościach, a których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.     

 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 

nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

4. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów na wykazanie niepodlegania wykluczeniu. 

 

ROZDZIAŁ IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

A. Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą: 

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – wzór załącznik nr 2 do SIWZ; 

UWAGA: 

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ, 

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informację o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej (zał. nr 2 do SIWZ). 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa wyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 

wyżej (zał. nr 2 do SIWZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na 

potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników 

spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa wyżej (zał. nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

2. oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego 

ofertę – (jeśli dotyczy). 

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument winien określać w 

szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
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c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału  

w postępowaniu, dotyczącego doświadczenia, zrealizuje te roboty, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 

3. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego 

imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie 

oryginału, albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) wg wzoru 

załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

B. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z 

postępowania. 

 

C. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 

1. Wykonawca, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej oraz zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

 

2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami, gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje te usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz może zbadać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 
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realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

 

D.  Wykonawcy zagraniczni: 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (dalej jako „rozporządzenie”); 

a) pkt 1 rozporządzenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21. 

 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 rozporządzenia stosuje się. 

 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 

5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie 

pierwsze stosuje się.  
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6. Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej do tej 

samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

E. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów: 

1. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących wszelkich 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń. 

 

2. Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty lub oświadczenia załączane do oferty oraz składane w trakcie 

postępowania, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, oraz dotyczące podwykonawców (o ile dotyczy), składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca (o ile dotyczy), w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 

 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 

r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2517) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z 

wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).   

 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, domniemywa się, że pismo wysłane 

przez Zamawiającego na ostatni znany, podany przez Wykonawcę, adres e-mailowy zostało doręczone w sposób 

umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem.  

 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych z SIWZ, kierując 

swoje zapytania za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej:  

sekretariat@mosir.pila.pl Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – 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 – 

udzielić stosownych wyjaśnień. Zamawiający zamieści treść zapytań z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

mailto:sekretariat@mosir.pila.pl
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dotyczących treści SIWZ. 

 

6. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Paweł Jarczak, e-mail: pawel.jarczak@mosir.pila.pl  

 

7. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania:  

3.PN.2020 należy kierować: 

- pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła 

- drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mosir.pila.pl   

UWAGA: 

Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, 

Excel 2007, Adobe Reader. 

 

8. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 

korespondencja w innym języku niż język polski powinna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja będzie 

prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 

 

10. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni.  

 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą winno być wyrażone na piśmie 

 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 

5. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

mailto:pawel.jarczak@mosir.pila.pl
mailto:sekretariat@mosir.pila.pl
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1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. 

Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 

niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

2.1 wypełniony formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

2.2 oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, o których mowa w rozdziale IX SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ), 

2.3 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 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, 

2.4 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, 

2.5 zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 

 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

 

7. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji 

opisanej w pkt 8. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron. 

 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 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, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), które 
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Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, 

w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

 

9. Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła 

„Wynajem torów pływackich do nauki i doskonalenia pływania” 

 

„Nie otwierać przed dniem ………………………..” 

(data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert) 

 

W sytuacji braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym 

terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w 

trakcie sesji otwarcia ofert.  

 

10.   Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

11.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 

 

12.  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez 

złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 

13.  Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących 

przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". W przypadku złożenia kilku zmian kopertę każdej zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana nr …... ". 

 

14.  W trakcie sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE" zostaną otwarte 

przed otwarciem kopert zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności 

procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: zmiany zostaną dołączone do oferty. 

 

15.  Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z 

całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

 

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, 

w sekretariacie – I piętro, w terminie do 25 września 2020 r.  do godziny 10:00. 
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W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę bez jej 

otwierania. 

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub 

wycofanie oferty następuje poprzez złożenie Zamawiającemu odrębnego oświadczenia dostarczonego 

w kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, ul. Bydgoska 76 

w Pile, w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych  w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie umowne. 

 

2. Wykonawca określa cenę wykonania zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto, 

kwoty podatku VAT i ceny brutto oferty za całość przedmiotu zamówienia oraz cen jednostkowych za 

wynajem na 1 godz. toru normalnego oraz toru z mechanizmem wypłycania (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ).  

 

3. Cena brutto oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

4. Cena brutto winna zawierać stawkę podatku VAT określaną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług. 

 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. Zamawiający żąda złożenia w formularzu oferty informacji o tym, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

 

6. Cena oferty podana przez wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega 
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podwyższeniu, z zastrzeżeniem zapisów zawartych we wzorze umowy dot. warunków zmian wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

7. Ceny podane w formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 

końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA OCENY 

OFERT 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:   

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 

Nr  Kryterium Waga w % 

1 cena oferty brutto 60 

2 Ilość zaoferowanych torów pływackich  40 

 

4.  Liczba przyznanych punktów w ramach ww. kryteriów zostanie obliczona według wzoru: 

 

Ad. 1) cena oferty brutto 

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.   

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:  

 

  najniższa cena ofertowa brutto 

C = -----------------------------------------------------  x 100 x waga kryterium (60%)  

  cena oferty badanej 

 

Ad. 2) ilość zaoferowanych torów pływackich  

Kryterium „ilość zaoferowanych torów pływackich” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia 

złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z poniższą punktacją: 

− za zaoferowanie 8 torów pływackich – 10 pkt 

− za zaoferowanie 12 torów pływackich – 40 pkt 

 

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze 

wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca 
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po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli 

cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę. 

 

6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 

treści złożonych przez niego ofert. 

 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

7.1 oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne, nie budzące 

wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów, ewidentny błąd 

gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną 

liczbą i słownie, 

7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

8. Za oczywiste omyłki rachunkowe, o których mowa w pkt. 7.2, Zamawiający uzna w szczególności omyłki 

dotyczące działań arytmetycznych na liczbach. Wystąpią one w szczególności gdy składniki obliczonej 

wartości liczbowej są prawidłowe, a wyniki działań arytmetycznych dokonane na podstawie tych składników 

są błędne. Za omyłki te Zamawiający uzna w szczególności: błędnie obliczenie kwoty podatku przy 

prawidłowo podanej w ofercie stawce podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości 

netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania 

lub mnożenia. 

 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
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d) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

e) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

f) unieważnieniu postępowania,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

3. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, po zbadaniu, 

czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

5. Dokumenty jakie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy: 

1) umowa regulująca współpracę w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie publiczne, 

2) umowa spółki cywilnej (jeżeli dotyczy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu 

do oferty). 

 

6. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 5, może zostać potraktowane jako uchylanie się 

Wykonawcy od zawarcia umowy. 

 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, (o ile są już znane), 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy – umowne. 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 

umowy oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 

 

3. Warunki zapłaty wynagrodzenia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

4. 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. 

 

ROZDZIAŁ XX. PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom oraz podać nazwy albo imiona i nazwiska Podwykonawców oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (o ile są znani na dzień składania ofert). 

 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy Pzp). 

 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust. 2 ustawy): 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

b) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego, 

e) opisu przedmiotu zamówienia, 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

3. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy): w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (za 

pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo 

w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
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terminie (art. 182 ust. 2 ustawy) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 ustawy). 

 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 

 

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 ustawy). 

 

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 ustawy). 

 

9. 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. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (art.180 ust. 5 ustawy). 

 

10.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 

198 a do art. 198 g ustawy). 

 

11.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 


