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Znak sprawy: ZPl2l20t7 Tyniec Mały, dnia 07.09,20L7r.

Zespół Szkolno-Przedszko!ny w Tyńcu Małym,
55-040 Kobierzyce, uI. SzkoIna 2,

te!. 71 31180 24,
strona internetowa : www.szkolaĘniecmaly.pl,

ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

ZAMÓWIENIA NA USŁUG! SPOŁECZNE

o wańości mniejszej niż kwoĘ określone w aft, 1389 ust, 1

ustawy z dnia 29 sĘcznia 2oo4r. Prawo zamówień publicznych.
pn.:

świadczenie usługi polegającej na nauce pływania dta uczniów kIas III SzkoĘ Podstawowej
w Zespote Szkolno - Przedszkolnym w Tyńcu MaĘm.

cPV 92.00.o0.o0-r.
1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa:
- wykonanie usługi polegającej na nauce pływania uczniów klas III Szkoły Podstawowej w ZesPole Szkolno-

Przedszkolnym w Tyńcu Małym w ramach zajęć lekcji wf.

Baseny/tory przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia winny spełniaĆ wszelkie obowiązujące

normy,
Basen powinien posiadać liczbę torów pozwalającą na równoczesne wprowadzenie dwóch klas ( kaŻda klasa

liczy max.25 uczniów ) na zajęcia . Liczba klas III w roku szkolnym 2017l20t8 wYnosi4 klasY

Nauka pływania musi się odbywać na wyodrębnionych torach pływackich Kompleksu lub w Ew. brodzikach, z

tym że równocześnie na jednym torze może przebywać nie więcej niż B uczniów, a w brodziku nie więcej niŻ

20 uczniów,

obie6 powinien znajdować się w takiej odległości od szkoły, aby czas dowozu i odwozu dzieci zajmował nie

dłuzej niż 30 minut w jedną stronę.
Wykonawca zapewni transport uczniów oraz ich opiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego z siedzibY

Zamawiającego do Kompleksu i powrót do siedziby Zamawiającego. Na czas transpoftu Wykonawca zapewni

dodatkowo jedną osobę, która sprawować będzie , obok opiekuna Wyznaczonego pruez Zamawiającego,

opiekę nad uczniami w trakcie ich transpoftu.

Wykonawca zapewni również korzystanie uczniów z szatni z natryskami oraz przynależnych do nich Pomieszczeń

oraz urządzeń pływalni i sprzętu pływackiego. Jednocześnie Zamawiający zairzega sobie, Że w czasie zajęĆ na

basenie uczniów kl. III z szatni i natrysków będą korzystaĆ wyłącznie dzieci zamawiającego.

Wykonawca w powyższym przypadku winien zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki Przejazdu
pojazdami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu kołowego, obsługiwanych pzez pracowników o

odpowied n ich kwal ifi kacjach.

Zamawiająry oczekuje, że Wykonawca dobierze w sposób optymalny pojemnoŚci Środków transPoftu (nP.

autobusów) w stosunku do liczby uczniów dowożonych na poszczególne zajęcia,

Szczegółowy harmonogram transpottu, w szczególności godzinę i miejsce zbiórki uczniów, Wykonawca ustali

bezpoŚrednio z przedstawicielem Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: 18.09.2017r. - 22.06.2018r. (z wyjątkiem dni wotnYch od zajęĆ-

Dyrektorskich, ferii, wakaQi, przerw świątecznych).

Wykonawca winien zapewniĆ:
- dyżur ratownika basenowego w czasie użytkowania basenu/torów przez uczniów Zamawiającego,

- podstawowy sprzęt dydaktyczny do pływania zaopatrzonym w atest PZH i cerbrfikat
PCBC (deski, koła ratunkowe, itp,),

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może odwołać zaplanowane na dany dzień zajęcia, O cZYm Powinien
poinformować Zamawiającego pisemnie lub e-mailem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.



WYkonawca winien zaPewniĆ stały nadzór Sanepidu nad jakością wody - badania wykonywane min, Co dwa
Ęgodnie.
ZamawiającY moŻe odwołaĆ zaplanowane zajęcia o czym poinformuje e-mail z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

Warunkiem PodPisania umowy będzie złożenie kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem Regulaminu
Basenu oraz aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze;.

Zamówienie Publiczne moze by realizowane wyłącznie na obiektach spełniająrych wszelkie obowiązujące w

. 
łm zakresie normy.

2. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia: od 18.09,2017r, - do 22,06,2018r,
(z wyjątkiem dniwolnych od zajęć- DyrelGorskich, ferii, wakacji, przerw świątecznych).

3. KRYTERIA ocENY oFERT.
Cena ofeftowa <+ 100o/o

4. WADIUM.

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

5. TERMIN SKŁADANIA oFERT.

Ofert5 nalezY złoŻYĆ. .w_ lgrykliętej kopercĘkopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego,
w sekretariacie, nie później niż dnia l2.0g.20j,7 r. ao godz. SiiS.
6. MIEJSCE, sPosÓB I TERMIN oTWARclA oFERT.
Otwarcie ofert nastąPi dnia 12.09.2Ol7 r. o godz. 9:3O w siedzibie Zamawiającego, sekretariat

UWAGA:
VVYKONAWCA WINIEN__ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACII ISTOTNYCHWARUNKóW ZAMóWIENIĄ GDZIE szczEćóióńii-ópisłŃó wARuNKI uDzIAŁu, DoKuMENTyWYMAGANE P?ZEZ ZAMAWIA!ĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEzBĘDNi rŃionułoE DLAWYKONAWCÓW.

DYREKToR
espołu Szkolno-Przedsakolnego
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SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARU N KÓW ZAMÓWIE NIA

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

o waftości mniejszej niż kwoĘ określone w aft. 1389 ust. 1

ustawy z dnia 29 Ęcznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Świadczenie usługi polegającej na nauce pĘwania dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tyńcu Małym.

cPV 92.00.0o.0o_1.

Zamawiająry: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym, ul. Szkolna 2, 55-040 Kobiezyce

Wrocław, dnia 07,09.2017 r,

ZATWIERil§Zf;M:
ćespołu __'-,;ekol nł " itrr łq<J s z koi l le g u

f)l ty,lĄt,:.fl,,, ,

/ d , A jn"{uł[ł.
prdp" ;i;;ńii; lńts',5;h\ł' łi}; wn ionej

do reprezen towa n ia Za m a wiają cego

Wrocław, wrzesień 2017
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SPIS TREŚCI

Załączniki:
ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZN]K NR 2

ZAąCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 4
ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

Informacje ogólne.
Podwykonawstwo.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu,
Pzesłanki wykluczenia Wykonawców.
OŚwiadczenia i dokumenĘ, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku
Podstaw wYkluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków'udziaiu w postępowaniu,
Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiótów,'na zasadach określonych
w art, Ż2a uStavVY PZP oraz zamierzająrych powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Informa_cja dla Wykonawców wspólnie ubiegając}ch się o udzielenie zamówienia (spółki
rywilne/konsoĘa).
9P.o:qO komunikacjioraz.wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń idokumentów.
Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
Opis sposobu przygotowania ofeft.
Opis sposobu obliczenia ceny ofeĘ,
Wymagania doĘczące wadium,
Miejsce oraz termin składania ofert,
Miejsce, sposób itermin otwarcia ofert.
Termin związania ofeftą,
Kfieria wyboru i sposób oceny ofeft oraz udzielenie zamówienia.
Ogłoszenie wYników Postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyboze ofeĘ w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia pubiicinego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Istotne dla stron Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
z.amówienia Publicznego, ogólne warunki umowy'lub wzór umowy/ jeźeli Zamańiająry wymaga od
WYkonawry, abY zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publiczńego na takich warunkach.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

FORMULAM OFERTY,
OSWIADCZENIE O BMKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKOW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
WYKAZ USŁUG.
WZÓR ZoBoWIĄZANIA INNEGo PoDMIoTU.
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚLI LUB BMKU PRZYNALEZNOŚCI DO TĘ] SAMĘ] GRUPY
KAPITAŁoWE].
UMoWA (WZoR).
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1.INFoRMAcJE oGóLNE.
1.1, Zespół Szkolno-PrzedszkolnywTyńcu Małym,55-040 Kobierzyce, ul. Szkolna 2, te\.713tt8024,

strona internetowa: www.szkolatyniecmaly.pl, zwana dalej,,Zamawiającym" zaprasza Wykonawców
, do udziału w postępowaniu na zadanie:
Swiadczenie usługi polegającej na nauce pływania dla uczniów klas III SzkoĘ Podstawowej

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tyńcu MaĘm.

L2.

1.3.
t,4.
1.5.

1.6.

cPV 92.o0.00.00-1.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BiuleĘnie Informacji Publicznej oraz zamieszczono na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego www,szkolatyniecmaly.pl
Wykonawca winien zapoznaĆ się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15,30.
Niniejsze postępowanie doĘczy zamówienia na usługi społeczne i prowadzone jest zgodnie z
aft.138 o z ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zamówień publicznych zwaną dalej
,,ustawą Pzp"r,.ustawą" lub,Pzp".
Do czynnoŚci podejmowanych przez Zamawiającego iWykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z

dnia 17 listopada 1964r. Kodeks cywilny (Dz, U. z2Ot6r,, poz.1822zpoźn, zm.), jeżeli przepisy ustawy
nie stanowią inaczej.

t,7, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem izłożeniem oferĘ. Wymaga się, aby
Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferĘ oraz
podpisania umowy.

1.8 Wszystkie oŚwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje
Zamawiająry i Wykonawcy, muszą przekazvwać pisemnie. Zamawiająry dopuszcza następujące formy: za
poŚrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu Środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczenie
usług drogą elektroniczną,

1.9. Zamawiająry nie przewiduje:
a) udzieleniazamówieńuzupełniających,
b) zebraniaWykonawców,
c) zawarcia umowy ramowej,
d) wyboru najkorzystniejszej oferĘ z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
g) wymagań związanych z realizaĄą zamówienia, o Kórych mowa w art,29 ust. 4 PZP.

1.10. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.

1.11. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w alt. 29
ust. 3a ustawy Pzp, zostaĘ określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

t.Iz. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa :
- wykonanie usługi polegającej na nauce pływania uczniów klas III SzkoĘ Podstawowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tyńcu Małym w ramach zajęć lekcji wf.
Baseny/tory przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia winny spełniać wszelkie obowiązujące
normy,
Basen powinien posiadaĆ liczbę torów pozwalającą na równoczesne wprowadzenie dwóch klas ( każda klasa
liczY max.25 uczniów ) na zajęcia . Liczba klas III w roku szkolnym 2ot7l21l1wynosi4 klasy

Nauka Pływania musi się odbywaĆ na wyodrębnionych torach pływackich Kompleku lub w żw. brodzikach, z
Ęm Że równoczeŚnie na jednym torze może przebywać nie więcej niz 8 uczniów, a w brodziku nie więcej niz
20 uczniów.

ObieK Powinien znajdowaĆ się w takiej odległości od szkoły, aby czas dowozu i odwozu dzieci zajmował nie
dłużej niż 30 minut w jedną stronę,
WYkonawca zaPewni transpoft uczniów oraz ich opiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego z siedziby
Zamawiającego do Kompleksu i powrót do siedziby Zamawiającego. Na Ćzas transportu wy-konjwca ,ape*ńi
dodatkowo jedną osobę, lćóra sprawować będzie, obok opiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego,
opiekę nad uczniami w trakcie ich transpottu.

WYkonawca zaPewni również korzystanie uczniów z szatni z natryskami oraz przynależnych do nich pomieszczeń
oraz urządzeń PłYwalni i sprzętu pĘwackiego. Jednocześnie Zamawiająry zastrzega sobie, że w czasie zajęć na
basenie uczniów kl. III z szatni i natrysków będą korzystać wyłącznie diiecl zamawialącego.
WYkonawca w PowYŻszym przypadku winien zapewnić uczniom bezpieczne i higióniĆzne warunki przejazdu
Pojazdami sPrawnYmi technicznie i dopuszczonymi do ruchu kołowego, obsługiwańych pzez pracownikóń o
od powied n ich kwa lifi kacjach
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Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dobierze w sposób opĘmalny pojemnoŚci Środków transPoftu (nP.

autobusów) w stosunku do liczby uczniów dowożonych na poszczególne zajęcia.

Szczegółowy harmonogram transportu, w szczególności godzinę i miejsce zbiórki uczniów, WYkonawca ustali

bezpoŚrednio z przedstawicielem Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: 18.09,2017r. - 22.06.2018r. (z wyjątkiem dni wolnYch od zajęĆ-

Dyrektorskich, ferii, wakadi, pzerw świątecznych).

Wykonawca winien zapewnić:
- ayzur ratownika basenowego w czasie użytkowania basenu/torów przez uczniów Zamawiającego,

- podstawowy sprzęt dydaĘczny do pływania zaopatrzonym w atest PZH i cerĘfikat
PCBC (deski, koła ratunkowe, itp.),

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może odwołać zaplanowane na dany dzień zajęcia, o czYm Powinien
poinformować'Zamawiającego pisemnie lub e-mai|em z co najmniej dwutygodniowym wyPrzedzeniem.

Wykonawca winien za§ewn'ić stały nadzór Sanepidu nad jakością wody - badania wykonYwane min, Co dwa

Ęgodnie.
Źjmawiający może odwołać zaplanowane zajęcia o czym poinformuje e-mail z co najmniej dwuĘgodniowYm

wyprzedzeniem.

Warunkiem podpisania umowy będzie złożenie kopi potwierdzonej za zgodnoŚĆ z oryginałem Regulaminu

Basenu oraz aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalnoŚci gospodarczej.

Zamówienie publiczne może by realizowane wyłącznie na obiektach spełniająrych wszelkie obowiązujące w

tym zakresie normy.

LL2,42, Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
W celu zapówniónia zasad uc}ciwej konkurencji,zwłaszcza w przypadku małych firm,, Zamawiający nie WYmaga

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykoniwcę na podstawie umowy o pracę osób wykonującYch czYnnoŚci

w zakresie realizacji zamówienia.

2. PODWYKONAWSTWO:

2,L, Zamawiająry nie dokonuje zastrzeżenia doĘczącego obowiązku osobistego wykonania ńrzez Wykonawcę

, kluczowych części Zamówienia.

2.2, Wykonawca moźe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.3, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyĆ

podwykonawcom i podaniaprzezwykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pK. 7.9. SIWZ.

2,4. powiezenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawry z odpowiedzialnoŚci
za należyte wykonanie tego zamówienia.

2,5, pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały okreŚlone we Wzorze umowy / Istotnych
postanowieniach do umowy (ieśli dotyczy).

3. TERMIN WYKoNANIA ZAMóWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: od 18.09.2017r. - do22,06.2018r, (z wyjątkiem dniwolnych od zajęĆ-

Dyrektorskich, ferii, wakadi, przerw świątecznych).

4.

4,I

4.ż

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawry, lGórzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego wa runki udziału w postępowani u.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

Wykonawcy ubiegająry się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnoŚci zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - nie doĘay,
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4,2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie doĘczy.

4,2,3, zdolności technicznej lub zawodowej:
określenie warunków:

a) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaze wykonanie lub wykonywanie w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeft, a jezeli okres prowadzenia
działalnoŚci jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zadania polegającego na prowadzeniu zajęć
nauki pĘwania dla grupy min. 50 osób jednorazowo wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wYkonania i podmiotów I na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody
okreŚlające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz wykaże'podstawę
do dysponowania Ęmi zasobami.

5. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

5,1. Z Postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą
okolicznoŚci, o lćórych mowa w aft, 24 ust. 1 pK t2 - 23 ustawy Pzp oraz Wykonawcę, ldół nie spełnia
warunków określonych w art.22 ust. 1b Pzp.

5,2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) w stosunku do KÓrego otwafto likwidację, w zatwierdzonym Wzez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzyc|eIi przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art, 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 ńaja 2015 r, - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U, z2015 r. poz,97B,1259,15t3,1930 i 1844 orazz20!6 r. poz.615) lub
lćórego upadłoŚĆ ogłoszono, z wyjątkiem wykonawry, który po ogłoszeniu upadłości 

'zawarł 
układ

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzYcieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majitku,
wtrybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe @z:U.-z1OIs r. poz.
2331978,1166, 1259 i tB44 orazz2016 r. poz. 615);

2) na Podstawie aft 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp - lćóry w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podwaza jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego _niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówi'enie,
co zamawiający jest w stanie wykazaĆ za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) na Podstawie art 24 ust. 5 plć, 4 ustawy Pzp - Kóry, z przyczyn leząrych po jego stronie, nie
wYkonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu Ńcześniejszą umowĘ *'sprińe zamówienia
Publicznego lub umowę koncesji, zawaftą z zamawiająrym, o którym mowa w ań. s ust. r pń iJ
ustawY PzP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5.3. ' Wykluczenie Wykonawry następuje zgodnie z art, 24 ust. 7 ustawy Pzp.

5,4, ZamawiającY moze wYkluczyĆ Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. oŚwrłoczrNlA I DoKUMENTv, JAKIE zoBoWIĄzANI sĄ DosTARczyć wvxonłwcv
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKlUCZrnrł ORłZ POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6,1,Do ofeĘ WYkonawca.zobowiązany jest dołączyĆ aktualne na dzień składania ofeft oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu;

OŚwiadczenie, o którym mowa W Pkt 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzoremstanowiąrym załącznik do SIWZ.

6,2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) W celu Potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wYkaz usług wYkonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wYkonYwanYch, w okresie ostatnich 3 lat pzed upĘwem terminu składania ofeft, a jeżeli okres
Prowadzenia działalnoŚci jest krótszy - w Ęm okresi el'wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wYkonania i Podmiotów l na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załącŹeniem dowodów
okreŚlająrych 

_czY 
te usługi. Zostały wykońane lub ią wykońywane nalezy cie, przy czym dowodami, októrych, są referencje bądŹ inne Óokumenty wystawione pzez podmiot na'rzecz r,tór"go u.Ń byływYkonYwane, o W PrzYPadku Świadczeń okresowych'lub ciągĘch,isą wyronynlane/ a jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charaKerze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oŚwiadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągiych nadal
wYkonYwanych referencje bądŹ inne dokumenĘ potwierdzające ich nalezyte'wykonywańie powinny
bYĆ wYdane nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upłlwem terminu składania ofeft;'

2) W celu Potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odPis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia biaku podstań
wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pK. 1 ustawy.

6,3. WYkonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w ań. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyćZamawiającemu oświadczenie o przynależności
|ub braku przynaleŻnoŚci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. t pkt zs
ustawY PzP, Wraz ze złożeniem oŚwiadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innYm wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6,4. JeŻeli wYkaz, oŚwiadczenia lub inne złozone przez wykonawcę dokumenĘ, o których mowa w pkt, 6.2.
SIWZ budzą wątpliwoŚci zamawiającego/ moze on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6,5. 
. WYkonawca nie jest obowiązany do złozenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

KÓrych mowa W Pkt. 6.2. SIWZ, jezeli zamawiający posiada oświadczenia luO O'okumenĘ dotyczące
tego wYkonawry lub .może je uzyskaĆ za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danyih,
w szczeg.ÓlnoŚci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy'z dnia 17 lutego 20oŚ r. o informaĘzacji
działalnoŚci podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U, z 2OI4 r.-poz. I!14 oraz z 2016 r,
poz,352),

7.

7,I.

INFoRMActA DLA WYKoNAWców polrcruĄcycH NA zAsoBAcH INNycH poDMIoTóW,
NA zAsADAcH oKREŚLoNycH W ART. 22A UsTAwy pzp oRAz zAMIERzAJĄcycH
POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚfi ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
WYkonawca moŻe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sYtuacjach oraz W odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnóściach technicznych lub
zawodowYch lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnoŚciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, Że realizując zamówienie, będzie dysponował nieŹbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczegÓlnoŚci Przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu'do ł}spozycli
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiająry oceni, czY ,udostępniane Wykonawry przez inne podmioĘ zdolności techniczne lub
.zawodowe lub sYtuacja finansowa lub ekonomicŹna, pozwalają na w}kazanie przez Wykonawcę
sPełniania warunków udziału w postępowaniu oraz z6ada, czy-nie zachadzą wobec tego iodmiotupodstawy wykluczenia, o lćórych mowa w art.24 ust. 1 pkt 12-2i ustawy.

Wykonawca, KÓry polega .na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z Podmiotem1 który zobowiązał się do udostępnienia ,..obó*, ,a ,ikooę póni..ioną pr.",
Zamawiającego Powstałą wskutek nieudostępnienia t!Ćh zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

JeŻeli zdolnoŚci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na lctóregozdolnoŚciach Polega WYkonawca/ nie potwierdzaią spełnienii irzez Wykonawcę warunków udziałuw PostęPowaniu lub zachodzą wobec Ęch podmiotów podstawy wykluczenia, Zamjwiający zażąda, abywykona wca w term i n i e określo nym przez Zamawi ającego :

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pK 7.1.sIWZ.

w.ykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobecnich Podstaw wYkluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim pońołujó się na ich zasoby,-warunkówudziału W PostęPowaniu zamieszcza infoimacje o Ęch p-oomiotacrr *'o*LJĆr"niu1-o [iÓ,v1n .1o*uw pkt 6.2. SIWZ.

Na wezwanie Zam,awiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotówna.zasadach okreŚlonYch w art.,22a Ustawy Pzp,'zobówiązany jest JÓ przeostawienia w odniesieniu doĘch podmiotów dokumentów wymienionycn w ńlĆ 6,2, SIfiZ.'

7,4.

7.2.

7.3.

7.5.

7.6.

7,7.
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7.B. W celu oceny/ czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub syiuacji innych podmiotów na zasadach
okreŚlonych w art, 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
nalezyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny/ czy stosunek łączący wykonawcę z Ęmi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiająry żąda dokumentów, Kóre
określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawry zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykozystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcęl pży wykonywaniu zamówienia
publicznego;

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotycząrych wyksżałcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

Wykonawca, kióry zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać
firmy podwykonawców,

INFoRMAoA DLA WYKoNAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH sIĘ o UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (sPoŁKI CYWILNE/ KoNsoRcJA).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaĆ się o udzielenie zamówienia. W takim pzypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegająrych się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie moze
podlegaĆ wyĘluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
oraz o których mowa w pkt 5.2, SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pk 4.2, SIWZ.

W Przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w Pkt. 6.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
Potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w lGÓrym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w poŚtępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

W PrzYPadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynalezności
lub braku przynależnoŚci do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w plć, 6.3. SIWZ składa każdy
z Wykonawców,

sPosÓB KO_MUNIKAcII oRAz WvMAGANIA FoRMALNE DoTyczĄcE sKŁADANycH
ośwrłoczEŃ I DoKuMENTów.

W PostęPowaniu komunikacja między Zamawiająrym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w_ rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U,
120L6.r Poz., 1113 z poŹniejszymi zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
Środków komunikadi eleKronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002'r. o świadczeniu uŚług
drogą elelĆroniczną (Dz, |J, z 20t3 r, poz. !422, z 2Ot5 r, poz. 1844 oraz z 2Ot6r, poz. t47 i 61r, Ź
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 9,3, - 9.6. SIWZ.

!99by uprawione do porozumienia się z Wykonawcami: Małgorzata Baranowska tel, 7308L7097 7L
7151B00

JeŻeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
PoŚrednictwem faksu lub przy użyciu Środków komunikacji eiektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
liPca 2002 r. o Świadcz,eniu usług drogą eleKroniczną, lężda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza falG ich otrzymania,

W postępowaniu oŚwiadczenia, składa się w formie pisemnej.

Ofeftę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

OŚwiadczenia, o lćórych mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26lipca 2016 r, w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moze żądać zamawiająry od wykonawcy postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U- 2016 Poz, .LI26), zwanym dalej ,,iozporządzóniem" aót}czącó wykonawc! i innych
Podmiotow, na KÓrych zdolnoŚciach lub sytuacji polega wykonawca na ,asaóacń określonych w art,22a
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

7.9,

8.

B.1.

B,2.

8,3.

8,4.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
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9.6.

9,7,

Zobowiązanie, o Kórym mowa w pIł7.2, SIWZ nalezy złożyćw oryginale.

DokumenĘ, o Kórych mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o KÓrych mowa
w pkt 9.5. SIWZ, należy złoĄćw oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoŚĆ z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca -

odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno byĆ sporządzone
w sposób umożliwiający iden§rfikację podpisu (np, wraz z imienną pieczątką osoby poŚwiadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

Zamawiająry może ządać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwoŚci,

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.8.

9.9.

10. UDZIELANIE M/JAśNIEŃ rnrścr srwz
10.1. Wykonawca moze zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,

Zamawiający prosi o przekazywanie pvtań również drooą elektroniczną na adres
m,baranowska@szkolaĘniecmaly,pl, sekretariat.zkola@szkolatyniecmaly.pl w formie edytowalnej, gdyż
skróci to czas udzielania wyjaśnień,

t0.2, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 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 Kórym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.

10.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaŚnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.4. Przedłużenie terminu składania ofeft nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w plć 10.2. SIWZ.

10.5. TreŚĆ zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiająry przekaze Wykonawcom, którym pzekazał SIWZ,
bez ujawniania Źrodła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

10.6, W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian
SIWZ, jako obowiązującą należy pżyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

t0.7, W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofeń zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiająry udostępni na stronie
internetowej.

10.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofeftach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofeft i poinformuje o Ęm Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie
internetowej.

10.9, Jeżeli zmiana treŚci SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
dokona zmiany treŚci ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust, 4a ustawy Pzp oraz
jezeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofeft, zgodnie z art. t1a ustawy Pzp.

10.10. Zamawiająry nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

11. oPIssPosoBUPRZYGoToWANIAoFERT.
11.1, Wykonawca możezłożyć tylko jedną ofertę.

1I.2, Zamawiający nie dopuszcza składania ofeft częściowych,

11.3, Zamawiająry nie dopuszcza składania ofeft wariantowych,

Lt.4. Ofeftę stanowi wypełniony ,,Formularz oferty" oraz nizej wymienione wypełnione dokumenĘ.

11,5. Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6.1. i 6.2,siWZ;
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2) OŚwiadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub syiuacji Kórych polega wykonawca/ wymagane
postanowieniami pK 7.8, SIWZ;

3) ZobowĘzania wymagane postanowieniami pkt 7,2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnoŚciach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegająrych się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z lćóĘ będzie wynikać
Przedmiotowe pełnomocnióruo. 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;

5) DokumenĘ, z których wynika prawo do podpisania ofeĘ (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodnoŚĆ z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, chyba, ze Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności Ęestrów publiczńych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informaĘzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U.
z2Ot4 Poz,IIt4 orazz2Ot6 poz.352), a wykonawca wskazał to wraz ze złozeniem ofeĘ. o ile
Prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złozonych wraz z ofertą;

11.6. Ofefta Powinna byĆ podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy okreŚloną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla-danej
formy organizaryjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawry,

tt,7. Ofefta oraz pozostałe oŚwiadczenia idokumenty, dla których Zamawiająry określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z Ęmi wzorami, co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy.

11.8. Ofefta Powinna byĆ sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaźności. kazdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

11.9. Rozliczenia miĘdzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN, Rozliczenia nie będą
prowadzone w walutach obcych.

11.10, Jeżeli WYkonawca załączy dokument na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w których waftoŚci podane będą w walutach innych niz złoĘ polski, zostaną one przeliczonó według
Tabeli A kursów Średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dńia podpisania protokołu
odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu polwierdzającego daię zakończenia zadania,

11.11, Kazda PoPrawka w treŚci ofeĘ, d w szczególności kazda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie,
nadPisanie, etc. Powinno byĆ parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie
uwzględnione.

tLt2, ZamawiającY informuje, iz zgodnie z aft. B ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiąrych
tajemnicę Przedsiębiorstwa/ w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli

. ,WYkonawca, nie PÓŹniej niz w terminie składania ofeft, w sposób niebudząry wątpliwości ,astiŹeił, zó
nie mogą bYĆ one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne *|iiSnńia , iż zastrzĆżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie-moźe zastrzec informacji,
o lĆÓrych mowa W aft, 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wizelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu 1stawY z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu ńieuczciwej konliurencji'(Dz. U. z 2003 r.
Nr.153, Poz. 1503 ze zm.), które WYkonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przeósiĘoiorstwa, winny
bYĆ załączone.w osobnym opakowaniu, w sposóf umożliwiająry łatwó od niÓ;'odłączenie iopatrzone
naPisem: ,,Informaqe łanowiące tajemnicę przedsiębnrstwa - nie uaołópniaĆ,i z zachowaniem
kolejności numerowania stron ofeĘ.

11,13, WYkonawca winien wYkazaĆ, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez
załączenie dowodów potwierdzająrych, ze:
- informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,
- informacje mają charaKer techniczny, technologicŹny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość

gospodarczą,

-WYkonawca PoczYnił działania w celu zachowania poufności Ęch informacji poprzęzochronę fizyuną
lub prawną,

Brak elementu wYkazania, Że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, ze
zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania,
Wykonawca nie moze zastzec informacji, o lGórych mowa w art, 86 ust. 4 ustawy.

Ll,t4, Ofertę wraz z oŚwiadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamknięĘm opakowaniu,
uniemoŻliwiającYm odczYtanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. opjtowanie powinno
bYĆ oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego
z zaznaczeniem:

Ofefta na:
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Nie otwierać przed dniem godz. .......,..
(wpisać vvyznaczony termin otwarcia ofert)

11.15. Wszelkie negaĘwne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą
obciążały Wykonawcę.

11.16. Przed upływem terminu składania ofeft, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złozonej ofeĘ lub
wycofaĆ ofertę. OŚwiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu ofeĘ powinny być doręczone
Zamawiającemu na piŚmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
OŚwiadczenia powinny byĆ opakowane taĘ jak ofefta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio
dodatkowe oznaczen ie wyrazem :,,ZMIANA" l u b,,WYCOFANI E".

L2. OPISSPOSOBUOBLICZENIACENYOFERTY.

12.1. Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
uwzględniając wszelkie niezbędne kosĄ związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez
względu na okolicznoŚci i Źrodła ich powstania oraz opusty, Kórych Wykonawca zamierza udzielć.

L2.2. KwoĘ muszą byĆ wyrażone w złoĘch polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.

I2,3, Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elemenĘ składające się na wykonanie przedmiotu
zamówienia.

I2.4. Zamawiający poprawi ofeftę zgodnie z aft. 87 ust, 2 ustawy Pzp.

12.6, Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług.

t2,7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu
zamówienia.

12.8. JeŻeli zaoferowana cena lub kosż, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do Przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami okreŚlonymi przez zamawiającego lub wynikająrymi z odrębnych
PrzePisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w Ęrn złozenie dowodów, dotyciącYch
wyliczenia ceny lub kosłu, w szczególności w zakresie:

a) oszczędnoŚci metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sPrzYjającyc.h warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, orygińalności
Projektu wYkonawry, kosżów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie'może'byćniższa
od minimalne9o wyna9rodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
Podstawie Przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r, o minimalnym wynagiodzeniu za pracę
(Dz. U. z2015 r. poz, 2008 orazz2016r. poz, t265);

, b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

c) wYnikającYm z PrzePisÓW prawa prary i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązująrych
w miejscu, w Kórym realizowane jest zamówienie;

d) wynikająrym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

12.8.1. W PrzYPadku gdy cena całkowita ofeĘ jest nizsza o co najmniej 30o/o od:

1) wartoŚci zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciemPostęPowania zgodnie z art.35 ust. 1i 2Pzplub średniej arytmetycŹnej cen wsiystkich
złoŻonYch ofeft, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o nórycil mowa w ust, 1. chyba ze
rozbieŻnoŚĆ wYnika z okoliczności oczywisĘch, Kóre nie'wymagają wyjaśnienia;

2) waftoŚci zamówienia Powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, Kóre nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szĆzególnosii iłoińój
zmianY cen rynkowych, zamawiający moze zwrocić się o udzieńnie wyjaśnień, d łtórych mowa
w ust. 1,

t2,9, Obowiązek wYkazania, że ofefta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosłu, spoczywa na Wykonawcy,
12,10, Zamawiająry odrzuci ofertę Wykonawcy. który nie udzielił wyjaśnień lub jeźeli dokonana ocena

wYjaŚnień wraz ze złozonYmi dowodami potwierdzi, że oferta Żiwiera razącó niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Iz,tL JeŻeli zostanie złożona ofefta, ktÓĘ wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku
Podatkowego zgodnie z PrzePisami o podatku od towarów i usług, zamaWialąc! w'celu-oceny takiei
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13.

ofeĘ doliczY do Przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami,

12.72, WYkonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) Zamawiającego, czy wyborofefi będzie ProwadziĆ do powstania u Zamawiającego obowązku pod-atkowego,- wsliazuląc nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, Kórych dostawa lub świadczenie będzie prowadzić dolego powstania, oraż
wskazując ich waftość bez kwoty podatku.

12.L3. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiałów lub normy, aprobaĘ, specyfikacje i systemy, o Kórych mowa w ań.'so ust, 1 _ 3 ustaw!
PzP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, ze
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w slwz.

12.14. Cena ofeĘ Powinna obejmowaĆ całkowiĘ koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym równiez
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu za mówienia.

12.15, Cena ofeĘ Powinny byĆ wyrażone w złoĘch polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

14. MIEJSCEoRAzTERMINSKŁADANIAoFERT.

Ofeftę naleŻY złoŻYĆ .w zamkniętej k9pelcie/kopeftach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego,
w sekretariacie, nie później niż dnia t2.o9.2o17 r. do godz. 9:15.

15. MIEJSCE, sPosÓB I TERMIN oTWARCIA oFERT.
15,1. Otwarcie ofeft nastąPi dnia 12.09.2OL7 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, sekretariat,
I5,2. Z zawartoŚcią ofeft nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
15,3, Otwarcie ofeft jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień,

w którym upływa termin składania ofert, jest dniem'ich otwarcia,

15,4, BezPoŚrednio Przed otwarciem ofeft Zamawiający, zgodnie z art. 86 usi. 3 ustawy pzp, poda kwotę
brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zńówienia,

15,5, Podczas otwarcia ofeft Zamawiający. poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
doĘczące cenY oraz innych kfieriów, terminu-rłyronJnia zarnOwónń, "k;ilil;ncji i warunkówpłatności zawartych w ofeftach.

15,6, W Pierwszej kolejnoŚci Zamawiająry otworzy ofeĘ opatrzone zapisem ,,WycoFANIE., następnie
,,ZMIANA", a później wg kolejności wpływu - §, dat i góoziń wpłynięcia ofeft, 

"

t5,7, Niezwłocznie Po otwarciu ofeft zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje doĘczące:
1) kwoĘ, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców ,lłórzy złoż^yli ofeĘ w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawaĘch w ofertach.
15,B, Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiająry udostępni po dokonaniuwYboru najkozYstniejszej oferty lub uniewajnieniu postępońinia, z Ęm że ofeĘ udostępnia się odchwili ich otwarcia,

15,8,1, Protokół lub załączniki do Protokołu Zamawiająry udostępnia niezwłocznie na wniosek.
15,8,2, W wYjątkowYch PrzYPadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku pracdotYcząrych badania i oceny ofeft, Zańawiający udostłpnia ofeĘ do wglądu w terminie przezsiebie wYznaczonYm/ nie PÓŹniej Jednak-'niz w d-niu przesłania ńrbrmac;i o wyborzenajkorzystn iejszej ofeĘ l u b unieważn ióniu postępowania.

16. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
16,1, Termin związanja ofeftą wYnosi 30 dni, Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.
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L6,2, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłuzyć termin związania ofeftą,
z Ęm że Zamawiający może tylko raz| co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofeftą,
zwróciĆ się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłuzenie terminu, o którym mowa w pkt 16.1.
SIWZ o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

16.3, Przedłuzenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważnoŚci wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłuzony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofeftą dokonywane jest po
wyborze ofeĘ najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuzenia doĘczy
jedynie Wykonawry, Kórego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

t6.4, W przypadku wniesienia odwołania po upĘwie terminu składania ofeft bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową lzbę Odwoławczą.

L7. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.t, Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiająry stosować będzie następujące kfierium

oceny ofert:

Cena ofertowa - l00o/o = 1OO pkt

17,1.1. Cena ofeftowa - C
a) przyjmuje się, ze najwyższą iloŚĆ punktów, tj. 100 punktów, otzyma najniższa wśród cen zawartych

w ofertach.
b) ceny w pozostałych ofertach punKowane będą w oparciu o następująry wzór:

C= ś- x100
C*

gdzie:

C - ilośĆ punktów przyznana ofercie w kryterium ,,Cena ofertowa"
Cmin - Najnizsza cena brutto wśród ocenianych ofert
C* - cena brutto ocenianej ofeĘ

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofefta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki
w niniejszej SIWZ oraz uzyska najwiękzą ilość punKów w kfierium ,,cena'',

t7,3, Zamawiająry wybiera ofeftę najkorzystniejszą na podstawie kfierium oceny ofeń
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I7.4, W toku dokonywania oceny złozonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, możeżądać
od Wykonawców wyjaśnień doĘcząrych treści złozonych ofeft.

t7.5, Zamawiająry odrzuci ofertę, jezeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.

l8. oGŁoszENIE WyNlKÓW posTĘpoWANIA oRAz INFoRMAoA o FoRMALNoścIAcH, JAKIE
POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERW W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

18.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wYborze najkorzystniejszej ofeĄ, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego oiertę
wYbrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i aaresy, iezeli są
miejscami wykonywania działalnoŚci wykonawców,lłórzy złożyli ofefi, a także punktację'pzyznaną
ofeftom w kazdym kryterium oceny ofeft i łączną punlGację,

postawione

określonego

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których ofeĘ zostały odrzucone,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku
doĘczących wydajności lub funkcjonalności,

powodach odzucenia ofeĘ, a w przypadkach,
równoważności lub braku spełniania wymagań

d) wYkonawcach, którzy złożyli ofeĘ niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego
etapu negocjacji albo dialogu,

e) uniewaznieniu postępowania

- podając uzasadnienie faĘczne i prawne,
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18.2. W PrzYPadkach, o lćórych mowa w art,, 24 ust. B ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust, 18,1.
SIWZ PK b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla Kórych dowody prz-eóstawlonó przez wykonawcę,
Zamawiający uznał za n iewysta rczające.

19.

20.

1B.3, Niezwłocznie Po wyborze najkorzystniejszej ofeĘ Zamawiająry zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt, 18.1. SIWZ, na stronie internetowej.

18.4. Zamawiająry moze nie ujawniaĆ informacji, o których mowa w pK.18.1, SIWZ, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z waźnym interesem publicznym,

1B.5. WYkonawry wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.

ZJ.BEZPIECZE NI E NALEŻYTEGO WYKO NAN IA U MOVVY.

ZamawiającY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym
postępowaniu.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIĄ ryrónr zosTANĄ WpRowADzoNE Do TREś6IZAWIEMNEJ UMOWY W SPMWIE ZAMÓWIENIA puBlicznreo, oGoLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOVVY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPMWIE zAMoWiENIA pUBLIczNEGo NA TAKIcH
WARUNKACH.

20.1. Istotne Postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiąry załącznik do SIWZ.
20,2, Zamawiająry doPuszcza mozliwoŚć dokonania zmian postanowień zawaftej umowy zgodnie z zapisami

w załączniku do SIWZ, o Kórym mowa w pkt. 20.1, SIWZ,
20,3, rWarunkiem 

PodPisania umowy będzie złozenie kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem Regulaminu
Basenu oraz aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalnoŚci goJpodarczej

2'.. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PMWNEJ
2L'I,Niniejszepostępowanieprowadzonejestjako-napodstawie

art., 138 o ustawy Pzp.

2t,2, WYkonawcom biorącYm udział w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje prawo downiesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień' eubiicznych na rcbryinrólwiek z etapówpostępowania.

2t,3, W. PrzYPadku, .gdY WYkonawca uzna, ze jego interes prawny doznał uszczerbku poprzez działanielub zaniechanie Zamawiającego, może oń dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych,określonych w kodeksie cywilnym i kodeksie poriępŃun i lywilnego.
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Załącznik nr 1

oFERTA

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ProwadzonYm w trybie

prŹetargu'nieograniczonego zorganizowanym przezZespoł Szkolno-Pzedszkolny w TYńcu MałYm na zadanie Pn,:

świadczenie usługi polegającej na nauce pĘwania dla uczniów kIas III SzkoĘ Podstawowej- w ZÓspole Szkolno - Przedszkolnym w Tyńcu MaĘm.
cPV 92.00.o0.oo-1.

DANE WYKONAWCY

Firma (nazwa) /
Imię i nazwisko

NIP

REGON

Adres

ulica

nr domu

kod

mleJscowosc

poWiat

województwo

Adres do korespondencji

ulica

nr domu

kod

mleJscowosc

powiat

województwo

tel

fax

e-mail

Osoba do kontaktów z

Imię i nazwisko

tel

fax

e-mail

UWAGA: TABE DRUKOWANYMI LITEMMILĘ

zamowlenla iemobieteqo przetarqiem za cen(

Cena
brutto
lekcyjnej

jednostkowa
1 godziny

( 45 minut ) pływania
udzielonej 1 grupie
dzieci - 50 osób

Maksymalna
liczba grup

Maksymalna liczba
godzin w miesiącu

Maksymalna liczba
miesięcy

Razem brutto

z 4 10
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(słownie brutto,...,,.,.,. """""""""")
Powyższa cena zawiera wszystkie kosĄ związane z realizacją zadania.

2. ośWIADczAMy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, istotnYmi

postanowieniami do umowy oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemY

się za związanych okreŚlonymiw nich poŃanowieniami i zasadami postępowania.

3. INFORMUJEMY, że xx:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego x.

- wYbór ofeĘ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do

następujących Lowarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

'(.

Wartość towaru/ usług (w zateżnoki od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek PodatkowY u

Zamawiającego to 

-- 

zł netto x.

4. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących częŚcizamówienia:

Część 1

Cząść2

zAMIERzAMy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to
wiadome, podać fi rmy podwykonawców)x.

Część 1

Cząść2

5. oŚWIADczAMy, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawafte są na stronach nr ,....,,,...,.. niniejszej ofeĘ.

Integralnymi załącznikami do niniejszej ofeĘ są:

lmię, nazwlsko (pieczęć) i podpis osoby
upowazn ionej do reprezentowan ia Wykona wcy

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowlązek dollczanla wartoścl podatku vAT do waftoścl netto oferty, tj. w przypadku:

. wewnątrzwspólnotowego nabycla towarów

. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art, 17 ust. 1 pkt 7 ustdwy o podatku od towarów l usług,

. lmpoftu usług lub lmportu towarów, z którymi wiąże slę obowlązek dollczenla przez zamawlającego przy porównywanlu cen ofeftowych

podatku VAT.
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Załączniknr 2

OŚWIłOCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa zadania:

Świadczenie usługi polegającej na nauce pływania dta uczniów klas III SzkoĘ Podstawowej
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tyńcu MaĘm.

cPV 92.00.00.o0-1.

Nazwa i adres Wykonawcy:

I. Na Podstawie aft. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2OO4r. Prawo zamówień publicznych
oŚwiadczam, że na dzień składania ofeft nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłańek
okreśIonych w aft. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy Pzp.

W przed miotowym postępowani u Zamawiający wykluczy:
1, Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony

do negocjacji lub złozenia ofert wstępnych albo ofeft, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;2, WYkonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa W aft. 165a, art. 181-188, aft. 189a, art,2I8-22I, ał. Żza-zsOa, aft, 250a, art.

25B lub ari.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca t997 r, - Kodeks karny (Dz, U. poz. 553, z poźn, zm,)
lub aft. 46 lub aft, 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r, o sporcie (Dz. U. z 20t6 r. poz. t76),b) o charaKerze terrorysĘcznym, o KÓrym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca t997 r. -
Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub aft. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 20t2 r, o skutkach powiezania

wYkonYwania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew pzepisom na tefiorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz, U. poz.769);

3. WYkonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika społki
w sPÓłce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w ŚpOłce tomandytowei lub komandytowo-
akryjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pia ts;4, WYkonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub oŚtateczną deryzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub Żdrowotne, chyba
ze wYkonawca dokonał płatnoŚci naleznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiązące porozumienie'w sprawie spłaty Ęch
nalezności;

5. WYkohawcę, lćóry w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w PostęPowaniu lub obiekVwne i niedyskryminacyjne kryieria, }wane dalej ,,kfieriami selekcji",
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie pzedstjwić wlmaganych ootumóńtów;6. WYkonawcę, który w wyniku lekkomyŚlności |ub niedbalstwa przódstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego/ mo9ące mieć istotny wpływ na deryzje podejmowane przez ,ama*iającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7. WYkonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpĘnąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
_ informacje Poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udŹielenie zamówieńia;B. WYkonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub Kórego

Pracownik, a takŻe osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub inriej
umowY o Świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chybJ ze Śpowooowanó
Ęm zakłócenie konkurencji moze nyć wyeiiminbwane w inny Śposób ńiz prr"r'urykluizenie wykonawry
z udziału w postępowaniu;

9, WYkonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
międzY wYkonawcami w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wyt<azić
za pomocą stosownych środków dowodowych;

10, WYkonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia Publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paźiziernii<a 2002 r. o odpowieŻzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą tar} 1oz. lJ. z2015 r, poz, !2L2,1844 i 1855
oraz z 20t6 r. poz, 437 i 544);
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11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono §ltułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;

12, Wykonawców, Iłórzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r, o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r, poz. I84, 1618 i 1634), złozyli odrębne
ofeĘ, oferty częŚciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że vlykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

II. Na podstawie ań. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2OO4r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że na dzień składania ofeft spełniam warunki w postępowaniu określone przez
Za mawiającego w za kresie:

1, kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zgodnie z warunkiem okreŚlonym w SIWZ;

3, zdolności technicznej lub zawodowej - zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ.

III. OŚwiadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych

podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

(wskazaĆ podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

ry. Na podstawie aft. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2OO4 r. Prawo zamówień pubticznych
oŚwiadczam, że następujące podmioĘ na których zasoby powołuję się w niniejsrym
postępowaniu, Ęi.:

1.

2.

(podać pełną nazwę/firmę adres, NIP/PE1EL, CE|DG/KR,)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.... dnia
imię nazwtsko (pieczęć) i podpis osoby

upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy
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WYKAZ USŁUG

Nazwa zadania:
Świadczenie usługi polegającej na nauce pĘwania dla uczniów klas III SzkoĘ Podstawowej

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tyńcu MaĘm.
cPv 92.00.oo.oo-1.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Lp.

Nazwa zadania i opis usługi
W przypadku gdy zamówienie było

realizowane na rzecz Zamawiającego
(ZSP w Tyńcu Małym)

wDisać nr umowy*

Okres realizacji
usług

(od dd-mm-rr
do dd-mm-rr)

Minimalna iIość
osób

korzystają€ych
z usługi

iednorazowo.

Nazwa
zleceniodawcy

Informacja
o sposobie

dysponowania
wymienionym

doświadczeniem

1

1) własne **

lub
2) innych podmiotów -
Wykonawca winien
załączyć do ofera oryginał
pisemnego zobowiązania
podmiotu
t lrJnęfcnniaiaceoó*

ż.

1) własne **

lub
2) innych podmiotów -
Wykonawca winien
załączyć do oferty oryginał
pisem n ego zobo wi ą za n ia
podmiotu
urlosteoniaiacead*

xWpisać nr umowy z Zamawiającym (ZSP w Tyńcu Małm ) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży

dowodów, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
* x n iepotrze b n e skreśl ić

Uwaga:
Do powyższego wykazu należy załączyć dowody określające naleźyte wykonanie/wykonywanie usług.

dnia........,.......
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowąnia Wykonawcy
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Załączniknr 4

(nazwa podm iotu oddającego potenĘał)

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw, zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

(okreŚlenie zasobu - wiedza i doŚwiadczenle, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub f,nansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Świadczenie usługi polegającej na nauce pływania dla uczniów klas III SzkoĘ Podstawowej
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tyńcu Małym.

cPV 92.0o.o0.o0_1.

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następująry:

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następująry:

imię nazwisko (pieeęć) ipodpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

..,. dnia

t9/25
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x nie naleŻę do tej samej grupy kapitałowej. o której mowa w art..24 ust. 1 pkt 23 ustawy - pzp z żadnym
z Wykonawców, którzy złożyli ofefi w przedmiotowym postępowaniu.

x.naleŻę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencjii konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), z'niżej wymienionymi Wykonawcami,ldorzy złożyli
odrębne ofeĘ w przedmiotowym postępowaniu:

UWAGA!
Wraz ze złozeniem powyzszego oŚWiadczenia, Wykonawca może przedsĘwlć dowody, Ze powiąZanla Z Wyzej Wymienionymi Wykonawcamlnie prowadzą do zakłócenia konkurencjl w postępoiwaniu o udzlelenie zamówienla, "

1.

2.

7ałączniknr 5

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚfi LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa zadania:
Świadczenie usługi polegającej na nauce pływania dla uczniów klas III SzkoĘ podstawowej

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tyńcu MaĘm.
cPV 92.00,oo.0o_1.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ....,....,..... na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o KóĘ mowa
w aft. 86 ust 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oświadczam, ze:

* - niepotrzebne skreślić
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UM.WA NR 
.ałączniknr 6

(wzór umowy)

zawafta w Tyńcu Małym w dniu ........... 2Ot7 r, roku, pomiędzy:

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobieayce, NIP:8961308068, działającąprzez Zamawiającego
jednostkę oŚwiatową Zespół Szkolno-Przedszkotny w Tyńcu MaĘm, ul. Szkolna 2 55-040 robierŻycó
Zamawiającego,
RePrezentowany pżezi Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Iwonę Antman przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy- Marii Prodeus
a

reprezentowanYm pżezi
1.

zwanym dalej Wykonawcą

W wYniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na usługi społeczne
przeprowadzonego zgodnie z art.l38o ustawy Prawo zamówień publicznych,

§1
1. Przedmiotem tej Umowy jest wykonanie usługi polegającej na nauce pływania uczniów klas III dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym realizowanej przez
wYkwalifikowanych instruktorów zapewnianych przez Wykonawcę w Kompleksie BasenowoRekreacyjnym .,,,.............../ zwanym dalej Kompleksem, któĘ wykonanie Zamawiający
niniejszym zleca Wykonawcy,

2. Nauka pływania, o KÓĘ mowa w ust. 1 odbywać się będzie na wyodrębnionych torach pływackich
KomPleksu lub w żw. brodzikach, z tym zastrzeżeniem że równocześnie na jednym torze może
przebywać nie więcej niż 8 uczniów, a w brodziku nie więcej niż 20 uczniów.

3. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zapewni transpoft uczniów oraz ich
oPiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego z siedziby Zamawiającego do Kompleksu i powrót do
siedziby Zamawiającego. Na czas transportu Wykonawca zapewni dodatkowo jedną osobę, Kóra
sPrawowaĆ będzie, obok opiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego, opiekę nad uczniami w trakcie
ich transpoftu.

4. Transpoft uczniów w jedną stronę nie może trwać dłużej niz 30 minut.
5. Niniejsza Umowa obejmuje równiez korzystanie przez uczniów z szatni z natryskami oraz prllnaleznych do

nich pomieszczeń oraz urządzeń pływalni i sprzętu pływackiego. Jednocześnie Zamawiająry zastrzega
sobie, że w czasie zajęĆ na basenie uczniów kl, III z szatni i natrysków będą korzystać wyłącznie dzieci
zamawiającego.

6. Nauka pĘwania odbywaĆ się będzie w dniach Ęgodnia i godzinach określonych w załączniku nr 2 do
niniejszej Umowy, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć - godzin dyrektorskich, ferii zimowych i przerw
świątecznych,

7. SzczegÓĘ doĘczące transpoftu, w szczególności godzinę i miejsce zbiórki uczniów, Wykonawca ustali
bezpośrednio z przedstawicielem Zamawiającego.

Niniejsza Umowa zostaje zawaita na czas określony U. §o2ls.og.z017 r, do 22,06.20t8 r,

§3

1. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Zamawiającego jest
2. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Wykonawcy jest ......,.......

§4
1, WYkonawca oŚwiadcza, iż stan techniczny Kompleksu oraz środków transpoftu pozwala na realizację

Pzedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem obowiązujących zasad i przepisów dot. bezpieczeństwa i
higieny, a także iż w okresie realizacji niniejszej Umowy jest on ubezpieczony od odpowiedzialności
rywilnej z Ęrtułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoŚĆ rywilną, administracyjną i karną za jakość usługi oraz skutki
wynikające z zaniedbań przy jej wykonaniu, mogące mieć wpĘw na bezpieczeństwo dzieci.

3. WYkonawca zapewni stały nadzór Sanepidu nad jakością wody- badania wody wykonywane są minimum
co dwa tygodnie.

§5
1. Zamawiający oŚwiadcza , iż poucry uczniów o zasadach obowiązująrych na Komplekie, doĘczących

bezpieczeństwa i higieny.
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2. Zamawiającemu znane są zapisy Regulaminu Korzystania z Kompleksu stanowiącego załącznik nr 1 do

Umowy i zobowiązuje się zapoznać uczniów z jego postanowieniami.

§6
Wykonawca oświadcza, że

1. wycenił wszystkie elemenĘ niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z Ęm wyklucza się
jakiekolwiek roszczenia Vl/ykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny.

2, dysonuje liczbą torów pozwalającą na równoczesne wprowadzenie dwóch klas ( kazda klasa liCzY 25

uczniów ) na zajęcia.
3. dysponuje instruktorami spoftu z uprawnieniami w dziedzinie nauki pływania.

4. dysponuje spzętem niezbędnym do prowadzenia zajęć z pływania, zaopatrzonym W atest PZH i

ceMikat PCBC.
5. dysponuje środkami transpottu, przeznaczonymi do transportu uczniów z siedziby Zamawiającego do

'komplóku 
i powrotu do siedziby Zamawiającego, które dobierze w sposób opĘmalny w stosunku do

liczby uczniów dowożonych do Kompleksu,

§7
1, Wykonawca oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialnoŚci za ewentualne szkody w mieniu uczniów, w

szczególności za rzeczy uczniów pozostawione przez nich w szatni, a KÓre nie powstałY z winY

Wykonawcy ani przyczyn leząrych po jego stronie,
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres Umowy Kompleksu w należYĘm stanie

technicznym i w czystości, w szczególności torów wodnych i brodzików.
3. Wykonawca zobowiązuje się do z5pewnienia stałej obserwacji przez ratownika lustra wodY i osób

kozystających z pĘwalni,
4, WykonawĆa oświadcza, że Kompleks wyposażony jest w sprzęt ratunkowy, apteczkę oraz sprzęt medYcznY

pierwszej pomory,
5. Wykonawca zapewnia obsługę porządkową na terenie Kompleksu.

§8
1. W uzasadnionych pzypadkach Wykonawca może odwołać zaplanowane na dany dzień zajęcia, o czYm

powinien poinformować Zamawiającego pisemnie lub e-mailem z co najmniej dwutygodniowYm

wyprzedzeniem.
2. Jezeli odwołanie zajęć następu jezprzyczyn niezależnych od Wykonawcy np. w przypadku awarii urządzeń,

Kórych funkcjonówanie jest niezbędne dla realizacji niniejszej umowy, braku zasilania, decyzji organów

saniiarnych, io poinformowanie Zamawiającego może nastąpić bez zachowania okresu, o którym mowa

w ust. 1,

3. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy liczba odwołanych zajęĆ nie może jednak przekroczyĆ 5o/o

zaplanowanych zajęć,
4, postanowienia ust. 3 nie obowiązują, jeżeli odwołanie zajęĆ wynika z przyczyn niezależnych od Stron

Umowy,
5. Zmawiająry może odwołać zaplanowane na dany dzień zajęcia, o czym powinien poinformowaĆ

Wykonawcę pisemnie lub e-mailem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§9
1. Strony pżyjęły iż wynagrodzenie wykonawey za L godzinę lekcyjną (45 minut) pływania udzieloną 1 gruPie

wynosi .,.,,,,,,,,.,.zł brutto.
2. Z §rtułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawry przysługiwaĆ będzie miesięczne wynagrodzenie

stanowiące iloczyn: zł x liczba zadeklarowanych grup klas III x iloŚĆ zrealizowanych godzin

lekcyjnych, płatne w sposób określony ust.4,
3, Maksymalna waŃość wynagrodzenia z §lt. wykonania tej Umowy wynosi .....,.w tymi

w zakresie nauki pływania dla klas III wynosi zł brutto,
W tym:
w roku 2OL7 - zł brutto
w roku 2918 - zł brutto.

4,Zapłata wynagrodzenia Wykonawry nastąpi, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za naukę pływania dla klas III - przelewem na następujący numer
rachunku bankowego Wykonawry:

5. W ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT z uwzględnieniem
poniższych zapisów:
1) Nabywca: Gmina Kobiezyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-130-80-68;

2) Płatnik: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym, ul, Szkolna 2,55-040 Kobierzyce

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę - będzie jego Zestawienie iloŚci zrealizowanych
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zajęć zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.
7. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§10
1. Poza przypadkami pzewidzianymi prawem Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy z przyczyn

lezących po stronie \AĄkonawcy jeżeli:
a) zaszło odwołanie większej liczby zajęć niż to wynika z § 8 ust. 3 niniejszej Umowy;
b) Wykonawca realizuje Umowę nierzetelnie lub nieterminowo.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
zalega z zapłatą jego wynagrodzenia z §Ąułu niniejszej Umowy za co najmniej 2 okresy płatnoŚci,

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający moze odstąpiĆ od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o Ęch okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może źądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z {tułu wykonania części umowy. W tym
celu Zamawiająry wraz z Wykonawcą winni ustalić wańość faĘcznie wykonanych już usług, a
Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w Ęm zakresie Odstąpienie od Umowy
powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

4. Z uprawnienia do odstąpienia od Umowy Strona może skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomoŚci o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z tego uprawnienia.

§11
1. Zamawiająry zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu i pzebiegu wykonywania przedmiotu umowy/

przez osoby przez siebie upoważnione,
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na

realizację niniejszej umowy, pod rygorem odmowy zapłaĘ za zrealizowane zajęcia.

§12
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje samodzielnie.
2, Jeżeli w okresie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zechce zatrudnić podwykonawców, musi
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zatrudnienie wskazanych przez siebie podwykonawców i
zakres prac przez nich realizowany. Ustalenia pomiędzy stronami w powyższym zakresie będą integralną
częścią umowy.
3, Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny przed Zamawiająrym za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego
własnych pracowników.
4. Zamawiająry nie dopuszcza mozliwości dalszego powierzania podwykonawstwa prac objętych umową na
podwykonawstwo.
5. Nie spełnienie warunków o Kórych mowa w ust. 2 i 4 stanowi d|a Zamawiającego przyczynę do odstąpienia od
umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§13
1. Strony ustalają kary umowne z §Ąułu realizacji niniejszej Umowy, lćóre będą naliczane w następujących

przypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od

niniejszej Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy - w wysokości 10o/o

makymalnej wartości wynagrodzenia.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawry karę umowną za odstąpienie pzez Wykonawcę od niniejszej

Umowy z pżyczyn lezących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 o/o makymalnej waftoŚci
zamówienia.

2, W przypadku gdy naliczona kara umowna nie pokrywa w całości wysokości poniesionej szkody Strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

3, Zamawiająry może potrącić karę umowną bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawry choćby obie
nalezności nie były jeszcze wymagalne,

§14
1. Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają formy pisemnych Aneksów do niej pod rygorem ich

niewazności.
2. Kwestie sporne wynikające z wykonywania Umowy - w przypadku braku porozumienia pomiędzy

Stronami- rozstrzygane będą przez Sąd właściwy żeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3, Integralną częŚcią umovvy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofefta Wykonawry.
4. Sprawy nie uregulowane tą umową normują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
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zamówień publicznych.
5, Umowa sPoządzona została w 4 (czterech) jednobrzmiąrych egzemplazach - po dwa egz. dla kazdej ze

Stron,

,,Ękonawca" ,,Zamawiajqcy"
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