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Gdynia: Przetarg nieograniczony na prowadzenie zaj ęć rekreacyjno-

sportowych na pływalniach dla gdy ńskich Seniorów  

Numer ogłoszenia: 506426 - 2013; data zamieszczenia : 06.12.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Centrum Aktywności Seniora , ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, 

tel. 58 661 55 38, 663 50 82, faks 58 661 55 38. 

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  www.cas.gdynia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przetarg nieograniczony na prowadzenie zajęć 

rekreacyjno-sportowych na pływalniach dla gdyńskich Seniorów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

usługa prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na pływalniach dla gdyńskich Seniorów z podziałem na 

8 części:Część nr 1: Witomino cykl pierwszy;Część nr 2: Chylonia cykl pierwszy; Część nr 3: Karwiny cykl 

pierwszy;Część nr 4: Śródmieście cykl pierwszy;Część nr 5: Witomino cykl drugi; Część nr 6: Chylonia cykl 

drugi; Część nr 7: Karwiny cykl drugi;Część nr 8 Śródmieście cykl drugi.Zajęcia będą odbywały się w 

dwóch cyklach: pierwszy cykl od stycznia do czerwca 2014 roku (realizacja w terminach: od pierwszych dni 

stycznia do 13 czerwca 2014r. (20 tygodni) z wyłączeniem: 06.01.2014, 20.01.-02.02.2014r.; 17.04.-

22.04.2014r., 01.05.-04.05.2014r., drugi cykl od października do grudnia 2014 roku (realizacja w terminach: 

06.10. - 12.12.2014r. (10 tygodni) z wyłączeniem: 11.11.2014r.Udział w zajęciach będą brały osoby w 

wieku 60+. W pierwszym cyklu w zajęciach będzie uczestniczyło 159 osób, natomiast w drugim cyklu 120 z 

podziałem na poszczególne zadania i rodzaje zajęć. Część nr 1: Witomino cykl pierwszy, nauka pływania : 

7 osób, doskonalenie pływania 7 osób, aqua aerobik 36 osób. Razem osób uczestniczących w zajęciach 
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50 w 4 grupach. Część nr 2: Chylonia cykl pierwszy: doskonalenie pływania 12 osób, aqua aerobik 18 

osób. Razem osób uczestniczących w zajęciach 30 w 2 grupach. Część nr 3: Karwiny cykl pierwszy: aqua 

aerobik 34 osób. Razem osób uczestniczących w zajęciach 34 w 2 grupach. Część nr 4: Śródmieście cykl 

pierwszy: aqua aerobik 45 osób. Razem osób uczestniczących w zajęciach 45 - 3 grupach. Część nr 5: 

Witomino cykl drugi: aqua aerobik 15 osób. Razem osób uczestniczących w zajęciach 15 w 1 grupie.Część 

nr 6: Chylonia cykl drugi:aqua aerobik 30 osób. Razem osób uczestniczących w zajęciach 30 w 2 grupach. 

Część nr 7: Karwiny cykl drugi: aqua aerobik 30 osób. Razem osób uczestniczących w zajęciach 30 w 2 

grupach. Część nr 8: Śródmieście cykl drugi: aqua aerobik 45 osób Razem osób uczestniczących w 

zajęciach 45 - 3 grupach.Zamawiający wymaga aby zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty. Czas 

trwania zajęć jednej grupy będzie wynosił 45 minut.Wielkość grupy nie moŜe być większa niŜ 18 osób. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych grup. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.60.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 8. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 12.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W przedmiotowym postępowaniu przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień 

do wykonywania działalności 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń ciągłych lub 

okresowych równieŜ wykonywanych, co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu zajęć 

rekreacyjno-sportowych dla co najmniej 30 osób, o wartości kontraktu nie mniejszej niŜ 2.400 zł 
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netto i czasie trwania kontraktu nie krótszym niŜ 6 m-cy 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje krytą 

pływalnią, która podlega nadzorowi instytucji ds. zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych 

na jej podstawie aktów wykonawczych. Wykonawcy składający ofertę na więcej niŜ jedno 

zadanie muszą wykazać się spełnieniem tego warunku na kaŜdą część w danym cyklu 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje co 

najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia instruktora nauki pływania oraz co najmniej 

roczne doświadczenie w nauczaniu pływania. Wykonawcy składający ofertę na więcej niŜ jedno 

zadanie muszą wykazać się spełnieniem tego warunku na kaŜdą część w danym cyklu 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie;  

� wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dowód, Ŝe Wykonawca będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia podczas realizacji zamówienia (zgodnie z art. 

26 ust. 2 b uPzp), jeŜeli Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów. 2.Pełnomocnictwo (złoŜone 

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), w przypadku, 

gdy formularz oferty lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają 

podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówieni 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 

następującym zakresie: 1)odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związana z 

tym zmiana wynagrodzenia, 2)osób prowadzących zajęcia rekreacyjno-sportowe na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy na osoby o równowaŜnych kwalifikacjach po akceptacji Zamawiającego, 3)miejsc prowadzenia 

zajęć (pływalni) , na uzasadniony wniosek Wykonawcy, na inne miejsca, w tej samej dzielnicy, spełniające 

wymagania o których mowa była w rozdziale 7 ust. 1 pkt. 1 ppkt. c, i siwz. 4)zmiany wynagrodzenia brutto 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 5)podwykonawców, 6)zmiany sposobu płatności lub 

Page 5 of 8

2013-12-06http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&amp;pozycja=506426&am...



terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, o ile nie spowodują 

konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy 7)wszelkich zmian 

umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa, 8)siły wyŜszej uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.cas.gdynia.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Centrum Aktywności 

Seniora ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia - sekretariat. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.12.2013 

godzina 11:00, miejsce: Centrum Aktywności Seniora ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia - sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Witomino cykl pierwszy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część nr 1: Witomino cykl 

pierwszy a.nauka pływania : 7 osób b.doskonalenie pływania 7 osób c.aqua aerobik 36 osób Razem 

osób uczestniczących w zajęciach 50 w 4 grupach. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.60.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Chylonia cykl pierwszy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część nr 2: Chylonia cykl 

pierwszy a.doskonalenie pływania 12 osób b.aqua aerobik 18 osób Razem osób uczestniczących w 

zajęciach 30 w 2 grupach. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.60.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Karwiny cykl pierwszy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część nr 3: Karwiny cykl 
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pierwszy a.aqua aerobik 34 osób Razem osób uczestniczących w zajęciach 34 w 2 grupach. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.60.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Śródmieście cykl pierwszy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część 4.Śródmieście cykl 

pierwszy a.aqua aerobik 45 osób Razem osób uczestniczących w zajęciach 45 - 3 grupach. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.60.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Witomino cykl drugi. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część nr 5: Witomino cykl drugi 

aaqua aerobik 15 osób Razem osób uczestniczących w zajęciach 15 w 1 grupie. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.60.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 12.12.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Chylonia cykl drugi. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część nr 6: Chylonia cykl drugi 

a.aqua aerobik 30 osób Razem osób uczestniczących w zajęciach 30 w 2 grupach. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.60.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 12.12.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Karwiny cykl drugi. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część nr 7: Karwiny cykl drugi 

a.aqua aerobik 30 osób Razem osób uczestniczących w zajęciach 30 w 2 grupach. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.60.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 12.12.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Śródmieście cykl drugi. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część nr 8: Śródmieście cykl 

drugi a.aqua aerobik 45 osób Razem osób uczestniczących w zajęciach 45 - 3 grupach. 
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.60.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 12.12.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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