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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym,  
55-040 Kobierzyce, ul. Szkolna 2,   

tel. 71 311 80 24,  
           strona internetowa: www.szkolatyniecmaly.pl, 

 

Znak sprawy: ZP/1/2017        Tyniec  Mały, dnia 05.09.2017r. 

 
 

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia na zadanie 
pn.: 

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

CPV 92.00.00.00-1. 

Jest:  

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa: 

- wykonanie usługi polegającej  na nauce pływania uczniów klas III  Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Tyńcu Małym w ramach zajęć lekcji wf. 

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

normy. 

Basen powinien posiadać liczbę torów pozwalającą na równoczesne wprowadzenie dwóch  klas ( każda klasa 

liczy  max.25 uczniów )  na zajęcia . Liczba klas III w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 4 klasy 

 

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

tym że równocześnie na jednym torze może przebywać nie więcej niż 8 uczniów, a w brodziku nie więcej niż 

20 uczniów. 

 

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

dłużej  niż  30 minut w jedną stronę. 

Wykonawca zapewni transport uczniów oraz ich opiekuna wyznaczonego przez  Zamawiającego z siedziby  

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

dodatkowo jedną osobę, która sprawować będzie , obok opiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego, 

opiekę nad uczniami w trakcie ich transportu. 

 

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

oraz  urządzeń pływalni i sprzętu pływackiego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie, że w czasie zajęć na 

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

Wykonawca w powyższym przypadku winien zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki przejazdu 

pojazdami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu kołowego, obsługiwanych przez pracowników   o 

odpowiednich kwalifikacjach. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dobierze w sposób optymalny pojemności środków transportu  (np. 

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

 

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

bezpośrednio z przedstawicielem  Zamawiającego. 

 

Termin wykonania zamówienia:  18.09.2017r. – 22.06.2018r. (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć- Dyrektorskich, 

ferii, wakacji, przerw świątecznych). 

 

Wykonawca winien zapewnić: 

- dyżur ratownika basenowego w czasie użytkowania basenu/torów przez uczniów Zamawiającego, 

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

 

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może odwołać zaplanowane na dany dzień zajęcia, o czym powinien 
poinformować Zamawiającego pisemnie lub e-mailem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
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Wykonawca winien zapewnić stały nadzór Sanepidu nad jakością wody – badania wykonywane min. Co dwa 

tygodnie. 

Zamawiający może odwołać zaplanowane zajęcia o czym poinformuje e-mail z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

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

Basenu oraz aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

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

tym zakresie normy. 

 

winno być:  

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa: 

- wykonanie usługi polegającej  na nauce pływania uczniów klas III  Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Tyńcu Małym w ramach zajęć lekcji wf. 

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

normy. 

Basen powinien posiadać liczbę torów pozwalającą na równoczesne wprowadzenie dwóch  klas ( każda klasa 

liczy  max.25 uczniów )  na zajęcia . Liczba klas III w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 4 klasy 

 

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

tym że równocześnie na jednym torze może przebywać nie więcej niż 8 uczniów, a w brodziku nie więcej niż 

20 uczniów. 

 

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

dłużej  niż  30 minut w jedną stronę. 

Wykonawca zapewni transport uczniów oraz ich opiekuna wyznaczonego przez  Zamawiającego z siedziby  

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

dodatkowo jedną osobę, która sprawować będzie , obok opiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego, 

opiekę nad uczniami w trakcie ich transportu. 

 

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

oraz  urządzeń pływalni i sprzętu pływackiego.  

 

Wykonawca w powyższym przypadku winien zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki przejazdu 

pojazdami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu kołowego, obsługiwanych przez pracowników   o 

odpowiednich kwalifikacjach. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dobierze w sposób optymalny pojemności środków transportu  (np. 

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

 

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

bezpośrednio z przedstawicielem  Zamawiającego. 

 

Termin wykonania zamówienia:  18.09.2017r. – 22.06.2018r. (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć- 

Dyrektorskich, ferii, wakacji, przerw świątecznych). 

 

Wykonawca winien zapewnić: 

- dyżur ratownika basenowego w czasie użytkowania basenu/torów przez uczniów Zamawiającego, 

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

 

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może odwołać zaplanowane na dany dzień zajęcia, o czym powinien 
poinformować Zamawiającego pisemnie lub e-mailem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
Wykonawca winien zapewnić stały nadzór Sanepidu nad jakością wody – badania wykonywane min. Co dwa 

tygodnie. 

Zamawiający może odwołać zaplanowane zajęcia o czym poinformuje e-mail z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 
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Warunkiem podpisania umowy będzie złożenie kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem  Regulaminu    

Basenu oraz aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

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

tym zakresie normy. 

 

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
Jest:  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego, 
w sekretariacie, nie później niż dnia 06.09.2017 r. do godz. 8:15. 

Winno być: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego, 
w sekretariacie, nie później niż dnia 07.09.2017 r. do godz. 8:15. 
 
6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
Jest:  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.09.2017 r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, sekretariat 

Winno być: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09.2017 r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, sekretariat 

 

 


