Znak sprawy OR.272.1.3.2020
Toruń, dnia 03 02 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez

Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń
o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu

Zadanie realizowane w ramach projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”, nr
RPKP.08.06.01-04-0002/19.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców .

Zatwierdzam

......……………………..… …
podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa oraz adres zamawiającego: Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: 87 – 100 Toruń, ul. Towarowa 4-6,
fax 056/ 662 88 89, e-mail: przetargi@powiattorunski.pl
adres strony internetowej www.powiattorunski.pl
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych art. 39 – 46 (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1843), dalej ustawa, p.z.p., aktów wykonawczych
do tej ustawy oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIU
Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:
92600000-7 – usługi sportowe
92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
92610000-0 – usługi świadczone przez ośrodki sportowe
92620000-3 – usługi w zakresie sportu
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do
obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Celem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach projektu
„Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”, nr RPKP.08.06.01-04-0002/19.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla 118 pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Wykonawca powinien umożliwić spersonalizowany dostęp do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla każdego uczestnika –za okazaniem imiennej plastikowej karty.
Wykonawca zapewni świadczenie usług z zakresu co najmniej takich aktywności o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, jak: aqua aerobik, grota solna, fitness, joga, nordic walking, pływanie (basen),
sauna, siłowania, ścianka wspinaczkowa, sztuki walki, taniec, tenis ziemny. Zakres usług jest jedynie
orientacyjnym wskazaniem usług i zamawiający zastrzega możliwość korzystania przez uczestników z
innych nieodpłatnie oferowanych usług zapewnianych przez obiekty, z którymi wykonawca ma
podpisaną umowę współpracy. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia umożliwi także korzystanie
z nowo dostępnych usług świadczonych przez obiekty, z którymi nawiąże współpracę w trakcie realizacji
zamówienia.
Do wymienionych usług nie zalicza się takich usług, jak: masaże lecznicze, solaria, zabiegi kosmetyczne,
usługi fryzjerskie, itp.
Zamawiający wymaga, aby dostępność obiektów:
•
nie była ograniczona porą dnia, tzn. aby uprawniony pracownik miał prawo korzystania z obiektów
w pełnym zakresie czasu jego otwarcia dla korzystających, chyba że grafik lub regulamin wewnętrzny
obiektu sportowo-rekreacyjnego stanowią inaczej, albo też wymuszają to zasady bezpieczeństwa
korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
•
miała charakter nielimitowany, tj. aby dawała możliwość kilkukrotnego wejścia do tego samego i
różnych obiektów w ciągu tego samego dnia, bez konieczności deklaracji korzystania z określonej
lokalizacji.
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•
była nieograniczona czasowo, tj. umożliwiała dostęp do wybranej usługi nie króciej niż przez 45
minut. Skrócenie limitu czasu trwania usług do 30 minut dopuszczalne jest z przyczyn bezpieczeństwa i
zdrowotnych (np. sauna).
Dostęp do usług musi być zwolniony z dodatkowych dopłat, wynikających poza oferowany program –
zamawiający dofinansuje dla pracownika w 100% taką usługę.
Nie dotyczy to jednakże sytuacji, gdy takie dodatkowe opłaty są wprowadzone przez same obiekty
sportowo-rekreacyjne, a wysokość jednostkowej dopłaty w obiekcie nie przekracza 25 zł – wówczas taka
dopłata pobierana będzie bezpośrednio od uczestnika projektu i nie jest nią obciążony zamawiający.
Dodatkowe opłaty mogą dotyczyć maksymalnie 10% wszystkich oferowanych przez Wykonawcę usług
Ze względu na ewentualne zmiany kadrowe w urzędzie, których nie można przewidzieć, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany użytkownika usługi, co najprawdopodobniej wymagałoby wyrobienia
nowej karty i dezaktywowania starej. Zmiana tego rodzaju może objąć maksymalnie 15% ilości
pierwotnie zakupionych kart.
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021, przy czym
dostęp do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla jednego uczestnika nie może przekraczać
okresu 15 miesięcy.
2.
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do siwz jest integralną częścią dokumentacji i zapisy w
niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
3.
Podwykonawstwo:
1)
wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2)
wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców,
3)
zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia,
4)
jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5)
powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa, iż usługi wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia powinny być wykonane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
1.

III. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.
Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
- przedmiot i warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 p.z.p – tożsame z zamówieniem podstawowym.
- wielkość – do 15% ilości kart wymienionych w zamówieniu podstawowym, tj. do 15% wartości
zamówienia podstawowego.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
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b)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c)
zdolności technicznej lub zawodowej.
1)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2)
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w
oryginale.
3)
Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie
przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24
ust. 5 p.z.p.
4)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5)
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6)
Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego
a)
Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
b)
Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 p.z.p., zamawiający będzie brał pod uwagę łączny
potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną
sytuację ekonomiczną i finansową.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych podmiotów.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ powołuje
się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale V pkt. 4
specyfikacji.
2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
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wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2)
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1)
o którym mowa w - art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2018 poz.
1600 z późn. zm.) lub - art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
2019 r. poz. 1468),
2)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
3)
skarbowe,
4)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3)
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13 p.z.p.
4)
wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5)
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6)
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7)
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8)
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 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 wykazać 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 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn.
zm);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm),
1)
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3a.

3.

2)

3)

4)

6.

7.
1)

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką
możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne
środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć również
Wykonawców, którzy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 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 majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 p.z.p., uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. z:
a)
zamawiającym,
b)
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c)
członkami komisji przetargowej,
d)
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a p.z.p.

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 p.z.p.,
wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. ac p.z.p., jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
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2)

3)
4)
5)
8.

9.

10.

11.

12.

V.

1.

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
w przypadkach, o których mowa:
a)
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d p.z.p.,
b)
w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.,
c)
w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 p.z.p.

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 p.z.p., jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 p.z.p.
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 p.z.p.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 p.z.p., przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art.
57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 p.z.p., albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OD WYKONAWCY,
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
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Lista obiektów na terenie Torunia i powiatu toruńskiego wraz z zakresem ich usług dostępnych w
ramach kart i wskazaniem ewentualnych dopłat do danej formy aktywności.
3.
Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu, stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej
specyfikacji.
4.
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik
nr 1b do niniejszej specyfikacji.
5.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV specyfikacji
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
4.
6.
Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 p.z.p., zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 p.z.p. przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.:
1.
odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.:
Przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1, 2 i 3 p.z.p., zamawiający
będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i
doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w tym celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. V pkt 4
specyfikacji.
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1.
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2.
nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
zawarł z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu.
2.
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Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnienia opisanego przez zamawiającego warunków udziału w
postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f p.z.p. – jeżeli będzie to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na
każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych
oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowanie, zagrożone jest karą
pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 k.k.).
VI.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, składanie ofert odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środków komunikacji
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer
zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które nie są kompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
1.
Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
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2.

3.
4.

5.

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania, o którym mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień labo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 1.
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunkówa. zamówienia. Informację o terminie zebrania
udostępni na stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na
zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł
zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.
Do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach jw. upoważniona jest: Natalia Żochowska
email:przetargi@powiattorunski.pl

VIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN SPECYFIKACJI
1.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków
zamówienia.
2.
Każdą zmianę zamawiający udostępni na stronie internetowej.
3.
Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający przedłuży
termin składania ofert zgodnie z art. 12a ust. 2 p.z.p. W takim przypadku wszelkie prawa i
zobowiązania (wykonawcy i zamawiającego) będą podlegały nowym terminom.
4.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informację zamieszcza informację na
stronie internetowej.
IX. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
2.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust.
2, nie powoduje utraty wadium.
4.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań (w przypadku postępowań prowadzonych
w podziale na zadania). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych
zadań.
Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub
oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
oferenta.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę należy przygotować na (lub) w oparciu o formularz stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
specyfikacji.
Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej czytelnie w języku polskim oraz podpisana
przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co
powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy.
Upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty winno być dołączane do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego lub nieścieralnym atramentem.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone przez
wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie
opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisami:
Przetarg znak: OR.272.1.3.2020
Oferta na: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Dokumenty, których żąda zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów innych, o których mowa w pkt V specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub
budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), nie mogę być udostępnione,
część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej
napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca zastrzegając tajemnicę
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru
zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek
określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja:
a)
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b)
nie została ujawniona do wiadomości publicznej
c)
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.
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15.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą Zamawiającego, w
postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

XII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1.
Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. XI niniejszej Specyfikacji należy
złożyć do dnia 12 lutego 2020 r., godz. 10.00 w pokoju nr 100, I piętro w siedzibie zamawiającego.
2.
Oferta złożona po terminie - zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty
po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3.
Celem dokonania zmian bądź poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i
złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w Specyfikacji
terminu składania ofert.
4.
Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy. Wykonawca winien
we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w stopniu maksymalnym zapobiec
jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.
XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT
1.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (pokój 105), w dniu 12 lutego 2020 r., o godz.
10.15.
2.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia.
3.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami.
4.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5.
Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych
w ofercie.
6.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a)
Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b)
Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c)
Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z niniejszej specyfikacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rażąco niska cena
1.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, 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 wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);
2)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4)
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5)
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
2.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
3.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie.
5.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
6.
Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, nie powoduje istotnych zmian w treści oferty.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tylko w PLN.

XV.

XVI. WYBÓR OFERTY
1.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1.1 jest niezgodna z ustawą;
1.2 jej treść nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
1.3 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
1.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
1.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziela
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
1.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.;
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wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 p.z.p., na przedłożenie
terminu związania z ofertą;
1.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
1.10 jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
1.11 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.8

2.

Lp.
1
3

KRYTERIUM
cena
ilość obiektów akceptujących karty wykonawcy na terenie
miasta Torunia i powiatu toruńskiego

RANGA
60 %
40 %

3.
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Cena oferty (C) – 60 %
Wartość punktowa ceny jest liczona w następujący sposób:
Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:
C = (C min / Cb) x 100 x 60 %
gdzie:
C – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za kryterium „cena oferty”
C min - najniższa cena spośród badanych ofert
C b - cena badanej oferty
100 - współczynnik stały
60 % - waga procentowa kryterium
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Kryterium II - pozacenowe – waga 40%
Ilość obiektów akceptujących karty wykonawcy na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego
I = (Ib / Imax) x 40
Ib– oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium II
Imax– oznacza największą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych akceptujących karty lub kody sms
wykonawcy na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego spośród ofert podlegających ocenie
Ib – oznacza liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych akceptujących karty lub kody sms wykonawcy na
terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego w badanej ofercie.
UWAGA! W przypadku ewentualnego braku wskazania ilość obiektów akceptujących karty wykonawcy
na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego przez wykonawcę zamawiający uzna, że zadeklarowana
ilość obiektów wynosi 30, co będzie wiązało się z otrzymaniem 0 pkt w niniejszym kryterium.
Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione
w pkt 2. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg wzoru:
S=C+I
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty
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4.
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.
Zamawiający udzieli wykonawcy

odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych,

odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji,

została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
XVII. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1)
Zamawiający określi termin po upływie którego będzie z wykonawcą wyłoniony w trakcie
przeprowadzonego postępowania zawarta umowa. O terminie zawiadomi wykonawcę stosownym
pismem.
2)
Termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3)
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt. 2, jeżeli w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ważną nie
podlegającą odrzuceniu ofertę.
4)
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5)
Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej
w dniu publikacji zawiadomienie o wyborze oferty, specyfikację techniczną.
6)
Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
1)
zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2)
mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej,
3)
jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
4)
zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
5)
podlega unieważnieniu:
a)
jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy,
b)
zgodnie z treścią art. 140 ustawy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w specyfikacji, z uwzględnieniem art. 144
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są
zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólne
ubiegających się o udzielenie zamówienia..
XVIII. PRAWO WYKONAWCY DO ODWOŁAŃ
1.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

1)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2)
określenia warunków udziału w postępowaniu;
3)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4)
odrzucenia oferty odwołującego;
5)
opisu przedmiotu zamówienia;
6)
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 5
niniejszego rozdziału specyfikacji zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 7 niniejszego rozdziału specyfikacji
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Załączniki:
1a. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (przesłanki wykluczenia),
1b. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (spełnianie warunków udziału),
1c. oświadczenie dot. grupy kapitałowej
2. formularz OFERTY wraz z klauzulą informacyjną,
3. oświadczenie o udostępnianiu zasobów
4. wzór umowy
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Załącznik nr 1a
Zamawiający:
Zarząd Powiatu Toruńskiego
Siedziba: ul. Towarowa 4-6,Toruń
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania),
prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z
postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………..…………………...
........…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 1b
Zamawiający:
Zarząd Powiatu Toruńskiego
Siedziba: ul. Towarowa 4-6,Toruń
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego
przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w …………..…………………………………………………..…………………………………………
.. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………..,
w
następującym
zakresie:
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 1c
Znak sprawy OR.272.1.3.2020
Zamawiający:
Zarząd Powiatu Toruńskiego
Siedziba: ul. Towarowa 4-6,Toruń
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy)

Oświadczam, że jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego należymy/nie
należymy* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy i składamy listę
podmiotów należących do grupy kapitałowej:

1. ………………
2. ………………
3. ………………
4. ………………
5.

 niewłaściwe skreślić
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2
Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, Toruń
Nazwa zamówienia: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Nr referencyjny nadany sprawie: OR.272.1.3.2020
FORMULARZ OFERTY (wraz z klauzulą informacyjną - stron 4)
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa/y Wykonawcy/ów
w przypadku ofert składanych przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie należy podać wszystkich
wykonawców składających wspólnie ofertę

Adres wykonawcy/ów:

Adres email:
NIP
REGON
PESEL
(w przypadku wykonawców, będących osobami fizycznymi)
KRS/CEiDG
Status podatnika VAT
Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowi podstawę do odstąpienia
od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach i w terminie wskazanym przez zamawiającego
za łącznym wynagrodzeniem brutto ……….…….………………………….. zł
(słownie: złotych ………………………………….………………………………),
Cena usługi dla jednego pracownika przez jeden miesiąc ………………………………….. zł brutto
(słownie: złotych ………………………………………………………………….)
Ilość obiektów akceptujących karty wykonawcy na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego
(wpisać liczbę … – minimalnie 30) - ……… obiektów

Oświadczam, że:
1.
zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stanowiącymi jej integralną
część załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2.
w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3.
akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
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4.

5.

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
– należy właściwe zaznaczyć:
□ TAK □ NIE
Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w Załączniku I do
Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008.
Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie
przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
o
W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo
zatrudniające mniej niż 50 pracowników, i którego obroty roczne lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 10 mln EUR.
o
W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo
zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny
nie przekracza 2 mln EURO.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem
decydującym o tym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe jest, Starosta Toruński z siedzibą w
Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (dalej „My”, „Zamawiający”). Możesz się z nim kontaktować
w następujący sposób: listownie na adres podany wyżej, e-mailowo starostwo@powiattorunski.pl
telefonicznie 56/ 662 88 88.
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Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane
kontaktowe:
adres e-mail: iod@powiattorunski.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie, z treści kierowanych do nas pytań o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z Twojej oferty.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zamawiającego?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w
sprawie zamówienia publicznego zawartej z Tobą, w tym do kontaktowania się z Tobą w celu realizacji
umowy, jak również w celu archiwizacyjnym.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych
osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:
 nazwę (firmę) – imię i nazwisko w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 adres wykonawcy,
 adres email,
 imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Ciebie do kontaktu.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą
umowy. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych
danych np. względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych
jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych? Gwarantujemy
Tobie prawo dostępu do Twoich danych i ich sprostowania, wynikające z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać w odniesieniu do żądania sprostowania danych - zauważysz że
Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, lub zostaniesz wezwany przez Zamawiającego do ich
sprostowania.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Komu udostępniamy Twoje dany osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu
elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym nas
w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniając usługi płatnicze. Możemy
przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, każdemu kto skorzysta z prawa dostępu do
informacji publicznej, a także na wystąpienie o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas
obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
 archiwizacyjnych – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
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Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje
dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym profilowanie) w sposób wpływający
na Twoje prawa? Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

……………………………..
Miejscowość

………………………………..
Zapoznałem się: data i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3
…………………………
miejscowość, data

Firma udostepniająca zasoby
Nazwa …………………………………………………...….…………..
Adres: Kod, miejscowość, ulica ………………………………………..
Tel., e-mail ………………………………………………………..
Oświadczenie
……………………………………… (imię i nazwisko) uprawniony do reprezentowania ww. firmy,
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 § 1 i 297 § 1 Kodeksu
karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym jako udostępniający:
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że w postępowaniu
pn.: …………………………………………….……., sygn.. sprawy OR.272.1.3.2020
udostępniamy swoje zasoby*:
o zdolności finansowe lub ekonomiczne
o zdolności techniczne lub zawodowe
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wykonawcy:
…..………………………………………………………………………………….……………………….
nazwa wykonawcy składającego ofertę
Udostępnienie nastąpi w postaci:

udziału w realizacji części zamówienia – wymienić realizowaną część …………………………….,

konsultacji,

nadzoru,

doradztwa,

udostępnienia zasobów finansowych ……………………………………….,

udostępnienia zasobów osobowych –wymienić osoby i opisać sposób w jaki zasób ten będzie
wykorzystywany …………………………………………………………………………………..,
Nasze zasoby udostępnione zostaną ww. wykonawcy na czas realizacji zawartej umowy z zamawiającym
tj. od daty jej zawarcia do …………* / lub na czas inny tj. ………………………………………………...
* zaznaczyć właściwe

…………………………………………
(podpis
przedstawiciela
udostepniającego
określony aktem rejestrowym/powyższych danych
potwierdzam własnoręcznym podpisem)

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolnością wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 22a ust. 4 i 5
ustawy).

Załącznik nr 4
UMOWA (wzór)
zawarta w dniu ............ w Toruniu pomiędzy:
Powiatem Toruńskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:
Marka Olszewskiego – Starostę Toruńskiego,
Michała Ramlau – Wicestarostę Toruńskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Danuty Jabłońskiej-Drążeli
z siedzibą Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 –100 Toruń NIP 9562086885, REGON
87111868, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
...............................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”, nr
RPKP.08.06.01-04-0002/19. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dla 118 uczestników
projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”, będących pracownikami Starostwa Powiatowego
w Toruniu, dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski na podstawie
imiennych kart uczestnika, w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.
2. Wykonawca oświadcza, że umożliwi uczestnikom projektu dostęp do … obiektów sportoworekreacyjnych na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, a także posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonywania zamówienia i odpowiedni potencjał osobowy i techniczny do jego
wykonania.
4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie
informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu
umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu usług i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto
oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami przedmiotu umowy i
dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego oraz że ww. informacje i dokumenty określają
przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jego wykonanie w całości bez
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§2
INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:
1) Wykonawca umożliwi użytkownikom imiennych kart korzystanie z usług wszystkich
obiektów codziennie od poniedziałku do niedzieli, w ciągu jednego dnia z usług dowolnej
liczby obiektów, wg listy stanowiącej załącznik do umowy;
2) każda wydana karta zachowuje ważność przez okres 15 miesięcy, z zastrzeżeniem;
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

3) czas jednorazowego korzystania z usług dostępnych w ramach karty (jedno wejście) nie
może być krótszy niż 45 minut. Jeżeli udział w zajęciach sportowych jest limitowany, to
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy informację o ograniczeniach czasowych i ewentualnej
wysokości dopłaty za każdą kolejną minutę korzystania z zajęć.
4) dostępność obiektu będzie pokrywać się z godzinami otwarcia obiektów i prowadzonych w
nich zajęć sportowo-rekreacyjnych, chyba, że dane obiekty sportowo-rekreacyjne dokonują
w określonych porach rezerwacji części bądź całych obiektów grupom zorganizowanym.
Wykonawca dostarczy wskazanej przez Zamawiającego osobie, do siedziby Zamawiającego,
określoną liczbę imiennych kart. Liczba kart ustalona zostanie na podstawie listy sporządzonej przez
Zamawiającego, zawierającej imiona i nazwiska uczestników projektu, którą zamawiający przekaże
Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty wydrukowania oraz przesłania kart na adres
Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że jedyną dopuszczalną formą identyfikacji i dostępu użytkowników
(uczestników projektu) do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta uczestnika
potwierdzona za pomocą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Karty imienne muszą być aktywne przez 15 miesięcy. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za
wydanie nowych kart oraz za zablokowanie kart osób rezygnujących.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania do 5 dnia każdego miesiąca następującego po
upływie miesiąca rozliczeniowego wydruków list obecności uczestników Zamawiającemu.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania przez okres realizacji zadania, o którym mowa w § 1,
warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji, jakie niezbędne są do
wykonania usług.
W przypadku powierzenia realizacji usług podwykonawcom Wykonawcę obciąża obowiązek
koordynacji działań podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
podwykonawców jak za własne działanie lub zaniechanie. Wykonawca naprawi szkody i zwolni od
odpowiedzialności Zamawiającego, przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim
szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem podwykonawców.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w łącznej
wysokości ……………… zł brutto (słownie:……….. brutto).
Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60 % podanej ilości asortymentu. Rzeczywista
wartość zamówienia uzależniona jest od zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu
nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
2. Kwota wynagrodzenia obejmuje również zwrot ewentualnych wydatków jakie może ponieść
Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
3. Kwota wynagrodzenia będzie oparta o rzeczywistą liczbę wydanych imiennych kart uczestnika,
zgodnie z liczbą deklaracji złożonych przez Zamawiającego, pomnożona przez ……………... zł
brutto (cenę jednostkową usługi zawartą w ofercie Wykonawcy).
4. Faktura za zrealizowanie przedmiotu umowy powinna być wystawiona według wzoru:
NABYWCA: Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956-20-86-885
ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
5. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu umowy.
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6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie transzami miesięcznymi przelewem na
rachunek bankowy z faktury lub umowy bądź na rachunek ujęty w „Wykazie podatników VAT” pod
rygorem odmowy zapłaty. Płatność do 21 dni od daty wpływu listy, o której mowa w §2 ust. 2 oraz
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
7. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy
Zamawiającego.
8. Zamawiający jest ustawowo zobowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych. W związku z powyższym Wykonawca uprawniony jest do przesyłania faktur,
również w wersji elektronicznej. W celu złożenia faktur elektronicznych należy stosować nr NIP:
9562086885 Zamawiającego.
9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę wartości
umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może nastąpić po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i
prawne.

§4
KARY UMOWNE i ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku niewywiązywania się z któregokolwiek z obowiązków
określonych w § 2.
2. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z
kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wystawionej noty.

§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym;
3) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest
zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o
upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności);
4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 10
dni;
5) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres
dłuższy niż 10 dni;
6) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy jest dłuższe niż 20 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z
obowiązku zapłaty za realizację przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesiąca od upływu terminu zapłaty określonego w § 3 ust. 6.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.
4. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 są zależne od
Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.
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§6
ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia,
jedynie jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było
przewidzieć w chwili składania oferty.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wprowadzonych warunków ich
wystąpienia, tj.:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
Zamawiającego;
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego lub odstąpienie przez Zamawiającego z
wykonania części przedmiotu umowy.
3. Wykonawca w żadnym wypadku, nawet w razie zaistnienia ww. okoliczności, nie jest uprawniony
do wstrzymania wykonania przedmiotu zamówienia lub odmowy jego wykonania bez zgody
Zamawiającego.
4. Fakt zaistnienia ww. okoliczności będzie podlegać każdorazowo ocenie Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu
wyłącznie w celu oraz w zakresie niezbędnym dla wykonywania niniejszej umowy.
2. Dane osobowe uczestników projektu przekazane Wykonawcy będą obejmowały ich imiona i
nazwiska.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe uczestników projektu z zachowaniem
wymogów prawa oraz zapewnić odpowiednie środki organizacyjne w celu zapewnienia ich ochrony.
4. Wykonawca podpisze z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§8
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją
przedmiotu umowy jest p. Andrzej Horniak, tel. 56 662 88 53, fundusze@powiattorunski.pl oraz p.
Dorota Semenowicz, tel. 56 662 89 02, projekty@powiattorunski.pl.
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją przedmiotu
umowy jest …….……………………………………………………………….
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 10
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 30.06.2021 r.
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§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego
rozstrzygnięcia wszelkich zawiązanych z umową sporów, jakie mogą wyniknąć między nimi.
2. Wszystkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których strony nie znajdą polubownego
rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Prawa zamówień publicznych.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną częścią umowy są załączniki:
1) Oferta wykonawcy
2) Lista obiektów.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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