O ŚR O DE K S P O RT U I RE K RE ACJ I
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37 B, 02-010 Warszawa, tel./fax.: 022 8252430
NIP 526-23-90-298

Warszawa, dnia 03-06-2019 r.

W związku z ogłoszeniem konkursu na wynajem powierzchni użytkowej pływalni
sportowej oraz brodzika w celu organizacji zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci
powyżej 3 roku życia, w wieku szkolnym, młodzieży oraz osób dorosłych w obiekcie
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Rokosowskiej 10
w Warszawie do OSIR wpłynęły następujące pytania:

1. Czy w godzinach przeznaczonych w konkursie do najmu na dużym basenie pozostałe tory
wynajmowane będą na potrzeby nauki/doskonalenia pływania/rekreacji innym podmiotom,
takim jak szkoły pływania, stowarzyszenia, instruktorzy prywatni, itp/?
Ad. 1 Na obecną chwilę nie, jednak OSIR nie wyklucza takiej możliwości .
2. W warunkach konkursu nie uwzględniono kryterium doświadczenia w prowadzeniu takich
zajęć i w tak dużym zakresie. Czy planują Państwo uzupełnić warunki konkursu o to
kryterium?
AD. 2 Nie.
3. Dotychczas pojedyncze zajęcia na dużym basenie trwały 45 min. Do konkursu
przedstawiono 2h czyli 120 min zajęć na dwóch torach każdego dnia roboczego. Czy
planujecie Państwo uzupełnić warunki konkursu, aby do najmu przeznaczone było 135 min
dziennie w dni robocze? Zajęcia odbywałyby się wówczas w godz. 17:00-19:15 co umożliwi
przeprowadzenie 3 zajęć dziennie.
Ad. 3 Istnieje taka możliwość.
4. Dzień 1 września 2019r. to niedziela, czy umowa może być podpisana od 2 września, czyli
z początkiem roku szkolnego, czy też jednak od 1 września przy czym można będzie z
wyprzedzeniem odwołać wszystkie zajęcia z 1 września?
Ad. 4 Tak - umowa zawarta będzie od dnia 01-09-2019 r. rozpoczęcie zajęć 02-09-2019 r.

5. Czy przedmiot konkursu to wszystkie godziny przeznaczone do najmu /traktowane jako
całość/, czy też można wybrać jedynie część godzin?
AD. 5 OSIR przeznacza do wynajmy pełen pakiet godzin – wszystkie godziny łącznie.
6. Czy w trakcie trwania umowy można korygować ilość godzin/czas trwania zajęć?
Dopuszczacie Państwo zwiększenie ilości godzin, czy zatem można kilka zajęć "zamrozić"
np. w okres zimy? Analizowaliśmy zapisy § 4 pkt 2 ale tu pytamy o zamrożenie zajęć np. w 3
grupach na okres np 2 mcy.
Ad. 6 OSIR nie przewiduje możliwości „zamrażania zajęć”. Zajęcia przez cały czas
trwania umowy będą realizowane zgodnie z harmonogramem przedłożonym w
konkursie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
www.osirochota.waw.pl
Pływalnia: 02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10, tel.: 022 572 90 70 86, fax.: 022 824 83 85, e-mail: osir@osirochota.waw.pl
Hala: 02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 37 B, tel./fax.: 022 825 24 30, e-mail: osir_hala_ochota@op.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
www.osirochota.waw.pl
Pływalnia: 02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10, tel.: 022 572 90 70 86, fax.: 022 824 83 85, e-mail: osir@osirochota.waw.pl
Hala: 02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 37 B, tel./fax.: 022 825 24 30, e-mail: osir_hala_ochota@op.pl

