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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 dla wszystkich cz ęści  (1, 2, 3 i 4) 

 

 

1) Przewidywana liczba uczestników zajęć: 159 w pierwszym cyklu   

i 159 osób w drugim cyklu,  z zastrzeżeniem zapisu w § 1 ust. 2 Istotnych postanowień umowy,  

stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ 

2)       Wiek uczestników: 60 +  

3)       Zajęcia odbywały się na terenie dzielnicy, której dotyczy część przedmiotu zamówienia.  

a) Część nr 1: Witomino,  

b) Część nr 2: Chylonia,  

c) Część nr 3: Karwiny,  

d) Część nr 4: Śródmieście 

4)     Czas trwania zajęć dla wszystkich zadań: 

a) pierwszy cykl od 02 stycznia do 14 czerwca 2013 roku  (realizacja  

w terminach: od 02 stycznia do 08 lutego 2013 roku oraz od 25 lutego do 14 czerwca 

2013 roku – 20 tygodni), 

b) drugi cykl od 01 pa ździernika do 13 grudnia 2013 roku (realizacja  

w terminach: od 01 października do 13 grudnia 2013 roku – 11 tygodni)  

5)    Charakter zajęć: 

a) Część  1: Witomino  

- nauka pływania :  7 osób 

- doskonalenie pływania …7 osób 

-  aqua aerobik 36 osób 

Razem osób uczestnicz ących w zaj ęciach 50 

b) Część 2: Chylonia  

- doskonalenie pływania 12. osób 

-  aqua aerobik 18… osób 

Razem osób uczestnicz ących w zaj ęciach 30 

 

c) Część 3: Karwiny  

-  aqua aerobik …34… osób 

Razem osób uczestnicz ących w zaj ęciach 34 
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d) Część 4: Śródmie ście 

-  aqua aerobik …45 osób 

Razem osób uczestnicz ących w zaj ęciach 45 

6)  Warunki lokalowe: 

a) wynajem obiektów sportowych (torów basenowych) wraz z zapleczem sanitarnym, 

spełniających wymogi bezpieczeństwa i czystości wody, co najmniej dwie szatnie, w 

tym: damska i męska, min. 2 suszarki 

b) wynajem własnych urządzeń pomocnych przy prowadzeniu w/w zajęć, w tym: 

makarony, rękawki, deski itp.) 

c) obiekty sportowe mają być wynajęte w obrębie dzielnic, których dotyczy zadanie 

7)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił w trakcie zajęć opiekę doświadczonej kadry 

instruktorskiej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje poprzez: 

a) stałego nadzoru ratowników na basenie w trakcie prowadzonych zajęć - min. 1 

ratownik.  

b)  prowadzenia zajęć przez instruktorów pływania w liczbie co najmniej 1 na grupę. 

8)  Zamawiający przydziela swojego przedstawiciela pełniącego nadzór nad realizacją zajęć 

rekreacyjno-sportowych zgodnie z umową, który ma prawo do: 

a)   wizytacji zajęć prowadzonych przez Wykonawcę, 

b) sprawdzania obecności Seniorów na zajęciach według otrzymanych list od 

Wykonawcy, 

c) pisemnego potwierdzenia wykonanych usług, stanowiącego podstawę do zapłaty 

faktury. 

9)    Liczba osób uczestniczących w zajęciach w poszczególnych cyklach będzie taka sama. 

10)   Zamawiający wymaga, aby zajęcia każdej grupy odbywały się 1 raz w tygodniu. 

11)  Zamawiający wymaga aby zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty.  

12)   Czas trwania zajęć jednej grupy będzie wynosił  45 minut. 

13   Wielkość grupy nie może być większa niż 18  osób. 

14)   Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych grup. 

15) Opóźnienie rozpoczynania zajęć, skracanie czasu trwania zajęć, łączenie grup, będzie traktowane 

jako nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

16) Za nienależyte wykonie przedmiotu zamówienia Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 

w wysokości 200,- zł za zdarzenie. 

 

 


