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Załącznik nr 5a do SIWZ  
Znak Sprawy: 18/06/18 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   
 
Część nr 1: „Świadczenie kompleksowej usługi na zorganizowanie i przeprowadzenie 
ogólnodostępnych imprez dla ludności mieszkańców miast metropolii i okolicznych 
wsi dla rożnych grup wiekowych, celem promocji aktywnego trybu życia i sposobu 
spędzania wolnego czasu w obcowaniu bezpośrednio z naturą „Ludzie z końmi”, 
w celach promocyjnych szkoły” - obszar Miasta Kraków, 5 imprez 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację włącznie 5 imprez sportowo-

rekreacyjnych popularyzujących sport jeździecki, odbywających się na terenie 
województwa małopolskiego na obszarze Miasta Kraków.  

2. Przez imprezę należy rozumieć organizację i przeprowadzenie pokazu/imprezy 
w weekend w okresie minimum 3 godzin. 

3. Imprezy nie mają charakteru imprez masowych. 
4. Imprezy zostaną zorganizowane w okresie od czerwca do października 2018 

roku. Szczegółowy harmonogram wskazujący terminy imprez zostanie 
przedłożony przez wykonawcę z chwilą podpisania umowy na poszczególne 
części. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do 
harmonogramu imprez, jakie wynikać będą organizacji działalności Szkoły, po 
uzgodnieniu z Wykonawcą.  

5. Imprezy ogólnodostępne należy przeprowadzić na obszarze spełniającym 
wymagania i możliwości przeprowadzenia i organizacji wyścigów konnych. 

6. Dopuszcza się cykliczność imprez na jednym obszarze. 
7. Wykonawca winien poinformować o  przeprowadzeniu  imprezy  lokalne władze 

administracyjne, policję, straż pożarną, jednostkę Inspekcji weterynaryjnej 
właściwej dla miejsca organizacji imprezy oraz zabezpieczyć w zaplecze 
medyczne każdą z organizowanych imprez. Do obowiązku Wykonawcy jest 
również zabezpieczenie bezpieczeństwa prowadzenia imprezy, jak i uprzątnięcie 
terenu po jej zakończeniu.  

8. Planowane imprezy odbywać się będą w weekendy (wyścigi, gonitwy, rekreacja, 
degustacja potraw regionalnych).  

9. Każda z pięciu planowanych imprez winna obejmować działania: 
a) promocyjne: rozpropagowanie informacji o realizacji imprezy w regionie 

w miejscu i obszarze do 10 km poprzez: 
i) plakatowanie (min. 200 sztuk/imprezę), 
ii) ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej oraz w gazetach min. 10 dni 

przed terminem imprezy,   
iii) środki masowego przekazu o charakterze regionalnym w tygodniu 

poprzedzającym ,  
iv) zaproszenia indywidualne w ilości min. 200 sztuk dla przedstawicieli 

instytucji  samorządowych i innych lokalnych oraz regionalnych; 
 

b) techniczno-organizacyjne przygotowujące teren pod imprezę i pokazowe 
zawody i konkursy, tj. tory – bieżnie dla koni, rekultywacja terenu, ogrodzenie, 
zabezpieczenia,  sanitariaty (woda w umywalkach), miejsca do swobodnej 
obserwacji wyścigów i rekreacji dzieci z końmi. Ogrodzenie zewnętrzne winno 
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być wykonane z siatek o wysokości co najmniej 2 metrów wraz z kanatem na 
całej długości ogrodzenia. Boksy siatkowe winy być usytuowane na łące 
według takiego ułożenia przez właścicieli koni by umożliwić swobodny wypas 
zwierząt wraz z możliwością ich oglądania; 
 

c) związane ze zwierzętami – posiadanie/wypożyczenie/najem koni wraz 
z obsługą techniczną, tj. 40 sztuk koni (minimum na 1 imprezę organizowaną w 
weekend) wraz z minimalną ich liczbą, tj. min. 5 kucyków, min. 5 hucułów, min. 
7 koni sportowych/wyścigowych i min. 7 kusaków na 1 imprezę organizowaną 
w weekend. Konie wyścigowe winny pochodzić ze stajni wyścigowych 
zarejestrowanych w Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK). Zabezpieczenie 
koni wraz z obsługą, użytkowników korzystających z koni oraz jeźdźców pod 
nadzorem w czasie trwania imprezy przed i po  przez organizatora i właścicieli 
koni (m.in. boxy, kwatery). Zabezpieczenie w wodę oraz paszę treściwą dla 
wszystkich koni; 

 
d) związane z wyścigami koni i konkursami: 

i) wykonawca zapewnia podczas każdej imprezy odbywającej się 
w weekendy oraz w pozostałe dni tygodnia możliwość bezpośredniej 
obserwacji zwierząt trawożernych na ogrodzonym terenie przez ludność 
lokalną (m.in. owce, konie duże/małopolskie/ półkrwi, hucuły, kucyki); 

ii) wykonawca przeprowadza podczas każdej imprezy o charakterze 
sportowym i edukacyjnym wyścigi oficjalne i konkursy edukacyjne (pod 
nadzorem), zamyka i ogradza wyznaczony teren na czas trwania 
rozgrywek i wyścigów zgodnie z programem w weekendy; 
 

e) wręczeniem nagród: 
i) wykonawca wręcza nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych 

gonitw konkursów, tj. kompletu pucharów po 3 sztuki bezpośrednio po 
zakończeniu każdego konkursu/gonitwy dla uczestników/jeźdźców 
i właścicieli koni  przed trybuną  i przy ogólnym nagłośnieniu  

ii) Nagrodami rzeczowymi winny być: 
(1) puchary, min. każda impreza 5 gonitw po 3 sztuki pucharów za 1, 2, 3 

miejsce dla właścicieli koni, 
(2) puchary lub statuetki dla wszystkich startujących jeźdźców 

i powożących w danej imprezie oraz nagrody w postaci gadżetów 
kubków okolicznościowych dla publiczności w losowaniach pn. 
typowanie  wygranego konia w ilości min.50 sztuk na jednej imprezie 

 
f) promocyjne regionalnych produktów - promocja przez bezpłatną degustację 

produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych z Małopolski (promocja tylko 
podczas imprez trwających w weekendy, minimalna ilość każdego 
serwowanego produktu – 20 sztuk.).  
 

10. Wykonawca jest zobowiązany zachować teren po imprezie zgodnie z wymogami 
i umowami z administracją  i właścicieli terenu oraz  warunkami środowiska. 

11. Teren dla kucyków i zajęć rekreacyjnych winien być wydzielony, o powierzchni 
minimum 0,5 ha (teren dla pięciu pracujących jednocześnie kucyków z obsługą. 

12. Bieżnia/tor do przeprowadzenia konkursów i wyścigów edukacyjnych winna mieć 
minimum 600 m długości, o kształcie owalnego koła i minimum 8 metrów 
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szerokości z nawierzchnią zapewniającą bezpieczeństwo dla koni i uczestników 
(trawiasto-piaszczysta), a w przypadku wyścigów oficjalnych zgodnie z wymogami  
ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych Dz.U. 2017.194 ze zm. - 
.Dz. U. 2001 poz.194. – tor dla wyścigów koni II kategorii dla galopu i kłusaków. 

13. Obowiązkowo przeprowadzenie co najmniej 1 biegu kłusaków w imprezie zgodnie 
z zasadami przeprowadzania gonitw kłusem i galopem. 

14. Minimalna ilość gonitw/konkursów to 5. Ilość koni uczestniczących w 1 
imprezie  to  minimum 40 (czterdzieści) sztuk z czego 25% spełnia wymogi 
wyścigowe, tj. rejestracji konia na sezon 2018 r. w Polskim Klubie Wyścigów 
Koni. 

15. Przeprowadzenie zawodów i konkursów według przyjętych i zatwierdzonych 
regulaminów. Wykonawca z chwilą podpisywania umowy przedłoży proponowany 
regulamin. 

16. Uczestnicy startujący na koniach w konkursach i wyścigach edukacyjnych winni 
posiadać obowiązkowo badania lekarskie, a startujący uczniowie niepełnoletni 
pisemną  zgodę rodziców/opiekunów na startowanie na koniach. 

17. Zajęcia z rekreacji na kucykach i hucułach winny być prowadzone zgodnie 
z przyjętym i widocznym regulaminem szczegółowo opisującym zasady nauki 
i współpracy koń-dziecko-opiekun-instruktor jazdy. Każdy  korzystający i biorący 
udział w rekreacji powinien potwierdzić podpisem na liście zapoznanie się 
z regulaminem i jego przestrzeganie. 

18. Wykonawca winien udokumentować przeprowadzenie imprez poprzez: 
a) Przedłożenie dowodu rozreklamowania imprezy (wzór plakatu, informacji 

z prasy, wysłane zaproszenia, zdjęcia rozmieszczenia materiałów w mieście); 
b) Zdjęcie terenu, na którym odbywa się impreza; 
c) Sporządzenie komunikatów końcowych.  

 


