
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.32.2020
nr kor.:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą
Świadczenie usług nauki pływania uczniów klas III-VI gliwickich szkół

podstawowych objętych programem dofinansowania z Urzędu Miasta Gliwice oraz
nauki pływania realizowanej w ramach zawieranych umów przez Zamawiającego.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C,
44-109 Gliwice.
2. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
główny przedmiot:
kod CPV: 92.60.00.00-7 - nazwa: Usługi sportowe
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nauki pływania uczniów gliwickich szkół podstawowych
klas III – VI objętych programem dofinansowania przez Urząd Miasta Gliwice, oraz usługi nauki pływania
innych dzieci z gliwickich szkół i przedszkoli realizowanych w ramach zawieranych umów przez
Zamawiającego, na terenie basenów administrowanych przez Zamawiającego.
2. Nauka pływania odbywać się będzie na terenie krytych pływalni Delf in, Mewa i Olimpijczyk
administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.
3. Zajęcia realizowane będą w terminach ustalonych przez Zamawiającego, przez cały okres obowiązywania
umowy wg harmonogramu zajęć przekazanego przez Zamawiającego najpóźniej 11 września 2020 r., w ilości
ok. 5000 godzin zajęć przypadających na wszystkich instruktorów nauki pływania.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność od momentu rozpoczęcia do końca trwania zajęć nauki
pływania za właściwe zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w/w zajęć na terenie basenu oraz
ewentualne skutki ich niedopełnienia.
5. Szacunkowa ilość grup 15 osobowych na pływalniach:
- klasy III-VI objęte programem dofinansowania przez Urząd Miasta Gliwice:
1) Kryta Pływalnia Mewa – 48 grup
2) Kryta Pływalnia Delfin – 50 grup
3) Kryta Pływalnia Olimpijczyk – 20 grup
- podmioty związane umową z Zamawiającym:
1) Kryta Pływalnia Mewa – 10 grup
2) Kryta Pływalnia Delfin – 4 grupy
3) Kryta Pływalnia Olimpijczyk – 0 grup
6. Minimum wymagań, jakie nauczyciel ma przeprowadzić na zajęciach:
1) wymaga się zapoznania dzieci z obiektem i zasadami BHP na pływalni + zabawy oswajające dzieci z wodą.
2) semestr I szkolny minimum: zapoznanie się z wodą, zanurzania się pod wodą (np. wyławianie przedmiotów
z dna,), skoki oswajające z wodą, otwieranie oczu w wodzie, wydech do wody ustami i nosem, nauka leżenia
na plecach i piersiach na wodzie, nauka poślizgów, wykonywanie podstawowych ruchów uczących styl
pływania (kraul) oraz gry i zabawy. Na koniec sprawdzenia umiejętności z zakresu poznanych do tej pory
elementów.
3) semestr II szkolny obejmuje nauczanie pływania uproszczoną techniką kraulem na piersiach i grzbietem,
naukę zwykłych nawrotów oraz prostych skoków do wody.
7. Zobowiązuje się Wykonawcę do sprawdzenia przed godzinami zajęć stanu bezpieczeństwa miejsca
prowadzenia zajęć.
8. Wykonawca od strony organizacyjnej będzie współdziałać z Zamawiającym w celu właściwego i sprawnego
wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Osoby uczestniczące w imieniu Wykonawcy w prowadzeniu zajęć nauki pływania muszą posiadać
wymagane prawem kwalifikacje i spełniać kryteria zawarte w art. 41 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca
2010 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1263 z późn.zm.).
10. Zajęcia nauki pływania będą odbywać się od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt wypadających
w tych okresach oraz za wyjątkiem ustawowych przerw w nauce.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości dzieci, a także godzin zajęć nauki
pływania, spowodowanych zmianą planu zajęć szkolnych w danej szkole lub na danej pływalni.
12. Nauczyciele prowadzący zajęcia z nauki pływania nie będą podejmować żadnej dodatkowej działalności
gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług.
13. Wykonawca w ostatniej fazie zajęć nauki pływania (maj, czerwiec) zorganizuje zawody, których
uczestnikami będą uczniowie klas III-VI gliwickich szkół podstawowych objętych programem dofinansowania
przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz dzieci z pozostałych szkół uczestniczących w zajęciach nauki pływania.
Zawody winne zostać przeprowadzone w formie uproszczonej rywalizacji z elementami zabawowymi.
Z przebiegu zawodów zostanie sporządzony protokół, którego odbiorcą będzie MZUK Gliwice.



14. Z pływalni mogą korzystać tylko te osoby, które w danym czasie prowadzą zajęcia nauki pływania.
Dotyczy części IV
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nauki pływania dzieci niepełnosprawnych ruchowo
i umysłowo, klasy III objętej programem dofinansowania przez Urząd Miasta Gliwice,
2. Zajęcia realizowane będą w terminach ustalonych przez Zamawiającego, przez cały okres obowiązywania
umowy wg harmonogramu zajęć przekazanego przez Zamawiającego najpóźniej 11 września 2020  r., w ilości
max 74 godzin zajęć przypadających na każdego z 3 instruktorów nauki pływania, czyli maksymalnie 222
godzin nauki pływania w trakcie trwania zamówienia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w czasie trwania zajęć nauki pływania za właściwe
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w/w zajęć wyłącznie na hali basenowej oraz ewentualne skutki ich
niedopełnienia. Po zakończeniu zajęć na hali basenowej, nauczyciel nauki pływania przekaże każde dziecko
opiekunowi, z którym dziecko przyszło na zajęcia.
4. Zamawiający przewiduje jedną grupę dzieci na tydzień w ilości ok. 6 dzieci.
5. Nauczyciel musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami niepełnosprawnymi
i odpowiednie kwalifikacje zawodowe min. 1 rok.
6. Nauczyciel nauki pływania winien być fizjoterapeutą, studentem fizjoterapii, pedagogiem specjalnym lub
instruktorem nauki pływania z ukończonym specjalistycznym kursem nauki pływania wg zasad Halliwick’a.
7. Minimum wymagań, jakie nauczyciel ma przeprowadzić na zajęciach objętych jest podstawowym 10
punktowym programem Halliwick’a, czyli metodą wykorzystującą proces nauki pływania poprzez trzy fazy –
przystosowanie psychiczne, kontrolę równowagi, kontrolę poruszania się – prowadzący do uzyskania pełnej
niezależności w wodzie i stanowiący istotę nauczania motorycznego.
8. W nauce winny być wykorzystywane różnego rodzaju techniki wspomagań w zależności od stopnia i rodzaju
niepełnosprawności, z zastrzeżeniem, że nauka i doskonalenie pływania winno być indywidualnie
dostosowane do stopnia niepełnosprawności uczestników.
9. Każde dziecko niepełnosprawne posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zgodę opiekuna
prawnego na uczestnictwo w zajęciach nauki pływania.
10. Zobowiązuje się Wykonawcę do sprawdzenia przed godzinami zajęć stanu bezpieczeństwa miejsca
prowadzenia zajęć.
11. Wykonawca od strony organizacyjnej będzie współdziałać z Zamawiającym w celu właściwego
i sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, oraz z opiekunem dziecka w celu poznania formy
niepełnosprawności i właściwego doboru zajęć.
12. Osoby uczestniczące w imieniu Wykonawcy w prowadzeniu zajęć nauki pływania muszą posiadać
wymagane prawem kwalifikacje.
13. Zajęcia nauki pływania będą odbywać się od poniedziałku do piątku za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt
wypadających w tych okresach i ustawowych przerw w nauce.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości dzieci, a także godzin zajęć nauki
pływania, spowodowanych zmianą planu zajęć szkolnych w danej szkole lub na danej pływalni, a także
czasową niedyspozycją dziecka do uczestnictwa w zajęciach. Każdorazowo na dzień przed zajęciami
Zamawiający przekaże Wykonawcy liczbę wymaganych instruktorów nauki pływania na zajęciach.
15. Osoby prowadzące zajęcia z nauki pływania nie będą podejmować żadnej dodatkowej działalności
gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług.
16. Z pływalni mogą korzystać tylko te osoby, które w danym czasie prowadzą zajęcia nauki pływania, wraz
z grupą dzieci niepełnosprawnych będzie uczestniczyć co najmniej jedna grupa nauki pływania 15 –ga dzieci.
Zamówienie podzielone zostało na części:

Nr
zadania

Rodzaj
usługi

Przewidywana liczba
zajęć objętych

programem
dofinansowania

Przewidywana liczba
zajęć  realizowanych

w ramach umów
Zamawiającego

I Nauka pływania na terenie
Krytej pływalni Delfin

50 h x 37 tyg.= 1 850 h 4 h x 37 tyg.= 148 h

II Nauka pływania na terenie
Krytej pływalni Mewa

48 h x 37 tyg.= 1 776 10 h x 37 tyg.= 370 h

III Nauka pływania na terenie
Krytej pływalni Olimpijczyk

20 h x 37 tyg.= 740 h

IV N a u k a  p ł y w a n i a  d l a  d z i e c i
niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo

1 h x  37 tyg.  x  x  ok .6
dzieci= 222 h



Szczególne wymagania Zamawiającego dla części I, II i III:
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę instruktorów nauki pływania w ilości zapewniającej
prawidłowe wykonanie usługi w ilości 1 instruktor na jedną grupę.
2. Liczebność każdej grupy nauki pływania będzie wynosić nie więcej niż 15 osób.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć
Zamawiającemu wykaz osób, które będą świadczyć usługi nauki pływania wraz z potwierdzoną za zgodność
kserokopią wymaganych uprawnień.
Szczególne wymagania Zamawiającego dla części IV:
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę instruktorów nauki pływania w ilości jeden instruktor nauki
pływania dla jednego niepełnosprawnego dziecka.
2. Ilość dzieci w grupie będzie wynosić nie więcej niż 5 uczestników.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć
Zamawiającemu wykaz osób, które będą świadczyć usługi nauki pływania wraz z potwierdzona za zgodność
kserokopią wymaganych uprawnień.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką
Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Polityka ZSZ.
3. Termin wykonania zamówienia: 14 września 2020 r. do 18 czerwca 2021 r.
4. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
1. Część I – nauka pływania na terenie Krytej Pływalni Mewa
2. Część II – nauka pływania na terenie Krytej Pływalni Delfin
3. Część III – nauka pływania na terenie Krytej Pływalni Olimpijczyk
4. Część IV – nauka pływania dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość części.
5. Opis warunków przystąpienia do przetargu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- dla podmiotów ubiegających się o zamówienie w części I - wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (prowadzenie zorganizowanych
zajęć nauki pływania) o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł. każda;
- dla podmiotów ubiegających się o zamówienie w części II - wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (prowadzenie zorganizowanych
zajęć nauki pływania) o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł. każda;
- dla podmiotów ubiegających się o zamówienie w części III - wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (prowadzenie zorganizowanych
zajęć nauki pływania) o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł. każda;
- dla podmiotów ubiegających się o zamówienie w części IV - wykonał lub wykonuje, co najmniej pięć usług
odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia ( prowadzenie zajęć nauki
pływania dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo) o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł. każda;
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykazanie wiedzy i doświadczenia poszczególnych
podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww. wiedzą i doświadczeniem musi wykazać się
przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia liczba usług powinna wynosić, co najmniej
sumę powyższych minimów.
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia to znaczy:
- o zamówienie w części I mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 3 pracownikami zdolnymi
do wykonania zamówienia o stażu pracy jako instruktor/trener nauki pływania powyżej 2 lat;
- o zamówienie w części II mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 3 pracownikami zdolnymi
do wykonania zamówienia o stażu pracy jako instruktor/trener nauki pływania powyżej 2 lat;
- o zamówienie w części III mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 3 pracownikami zdolnymi
do wykonania zamówienia o stażu pracy jako instruktor/trener nauki pływania powyżej 2 lat;
- o zamówienie w części IV mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 6 pracownikami zdolnymi
do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi
ruchowo i umysłowo posiadającymi oprócz uprawnień do prowadzenia zajęć nauki pływania certyfikat
ukończenia co najmniej kursu podstawowego Koncepcji Hallick'a uznawany przez polskie Towarzystwo
Fizjoterapii, o stażu pracy jako specjalistyczny nauczyciel nauki pływania z osobami niepełnosprawnymi
ruchowo lub umysłowo powyżej 1 roku.



W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia liczba pracowników Wykonawcy zdolnych
do wykonania zamówienia powinna wynosić, co najmniej sumę powyższych minimów.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają
sumowaniu.
6. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o treści
załącznika nr 3 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, ze usługi te zostały wykonane
należycie.
3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału
w postępowaniu o treści załącznika nr 4 do ogłoszenia, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):
Zamawiający i Wykonawca, będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, zawiadomienia
i informacje)pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.
1. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a. do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie
o przetargu,
b. po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub droga elektroniczna, z wyjątkiem
informacji, o których mowa w pkt. 2),
2. informacje o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie
Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Pani Aleksandra Zgadzaj – MZUK Gliwice Dział Planowania i Zamówień,
tel. 32 335 04 54 fax 32 231 01 32 pok. 33.
9. Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
10. Termin związania ofertą:
Termin związania oferta wynosi 30 dni.
11. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na formularzu oferty o treści załącznika nr.1 do niniejszego
ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią
załącznik do oferty.
2. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
3. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych
dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi
wyłącznie wykonawca.
Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania z ogłoszeniem.
12. Forma, miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem "Oferta w postępowaniu pod nazwą Świadczenie usług nauki
pływania uczniów klas III-VI gliwickich szkół podstawowych. MZUK-EPZ.50.32.2020”. Nie otwierać przed
17.08.2020 r. godz. 12:00".
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 17.08.2020 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych (44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c). W przypadku ofert składanych
listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.08.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr. 14.
13. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty Załącznik nr 1.
2. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym
ogłoszeniu.
3. Obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie
i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie podane informacje
o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
4. Cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:



Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena 100%
Wg wzoru: Ca = ((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalna liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią niniejszego ogłoszenia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch
miejsc po przecinku) zgodnie z zasada "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
15. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informacje
o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest
ogłoszenie o przetargu oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
16. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu;
2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, ze realizacja zamówienia jest niecelowa;
4. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy.
17. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert;
2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia;
3. Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków
udziału do przetargu;
4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywista omyłkę rachunkową;
5. Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki
zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
18. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informacje o poprawieniu
omyłek Zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu.
19. Zasady uzupełniania dokumentów:
Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt 5. lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie
potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym
stosuje się do kolejnego Wykonawcy, chyba ze zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania
wyboru.
20. Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
21. Wybór oferty:
1. w przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty;
2. jeżeli w przetargu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe,
nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w pierwotnie złożonych ofertach.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień o tym samym charakterze, których całkowita



wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
22. Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.
23. Istotne postanowienia umowy:
Zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy
24. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych.
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), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Iwona Janik 32 335 04
47.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia ani zmianą postanowień
umowy.
***  Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania n ie ma zastosowania w odnies ieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
25. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - wzór umowy,
3) Załącznik nr 3 - wykaz usług,
4) Załącznik nr 4 - wykaz osób,
5) Załącznik nr 5 - regulaminy krytych pływalni
6) Załącznik nr 6 - zasady nauki pływania

Kierownik Działu

03-08-2020 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

03-08-2020 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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