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1.0 E NKEL     OCH     KOSTNADSFRI     ANBUDSGIVNING   
Norrköpings   kommun   har   som   målsättning   att   underlätta   och   göra   det   enkelt   för   
alla   företag   att   lämna   anbud   i   offentliga   upphandlingar.   
Anbudsgivning,   bevakning   av   nuvarande   avtal   inklusive   kommande   upphandlingar   
och   avtal   är   en   kostnadsfri   tjänst   via   kommunens   upphandlingsverktyg   
www.e-avrop.com .   

2.0 U PPHANDLANDE     MYNDIGHET   
Upphandlande   myndighet   är   Norrköpings   kommun,   212000-0456.   

3.0 A LLMÄNT     OM     KONTRAKTSFÖREMÅLET   
Uppdraget   omfattar   koncession   för   Leverantörens   drift,   skötsel   och   utveckling   av   
verksamheten   vid   Centralbadet,   i   Norrköping.     
I   uppdraget   ingår   service   till   anläggningens   gäster.     
Syftet   med   leverantörens   uppdrag   är   att   anläggningen   ska   utnyttjas   så   mycket   och   
av   så   många   som   möjligt   utan   att   göra   avkall   på   säkerhet.   

3.1 H UVUDMANNASKAP   
Norrköpings   kommun   är   i   egenskap   av   uppdragsgivare   huvudman   för   de   tjänster   
som   omfattas   av   denna   tjänstekoncession.     

3.2 K OMMUNENS     ORGANISATION     FÖR     KULTUR -    OCH     FRITIDSVERKSAMHETEN     
Kultur-   och   fritidsnämnden   är   beställare   av   drift   och   verksamhet   vid   kommunens   
större   idrotts-   och   friluftsanläggningar,   däribland   Centralbadet.   
Det   kommunala   bolaget   Norrevo   Fastigheter   AB   har   ansvaret   för   skötsel,   underhåll  
och   investeringar   i   anläggningen,   till   de   delar   där   inte   Leverantören   har   ett   ansvar   
enligt   vad   som   framgår   av   upphandlingsdokumentet.     

3.3 B ESÖKSSTATISTIK   
B ESÖKSSTATISTIK                           2018                         2019     

3.4 U PPSKATTAT     VÄRDE   
Koncessionens   värde   i   form   av   omsättning   för   driften   av   anläggningen   uppskattas   
till   i   genomsnitt   16,5   MSEK   per   år.     

3.5 I NVENTARIER   
Vissa   inventarier   ägs   av   kommunen   och   framgår   av   bilaga   08   -   Inventarier.   

3.6 I NFORMATION     AVSEENDE    LAS   
Reglerna   om   verksamhetsövergång   i   Lagen   om   anställningsskydd,   6b   §   gäller   vid  
övertagande   av   annan   leverantör.   

3.7 H ELT     ELLER     DELAT     ANBUD   
Helt   anbud.   Anbud   får   bara   lämnas   på   hela   åtagandet.   En   uppdelning   av   kontraktet   
görs   inte   då   detta   bedöms   ge   ökad   transaktionskostnad   och   administration.     
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Antal   totalbesök   
bad/gym/simkurs   
osv   

        340   629           320   572   

Varav   skolbad             47   380                28   006   

  
Besöksstatistik   för   2020   är   på   grund   av   
Covid-19-pandemin   inte   representativ   för   ett   normalår.   
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3.8 K ONTRAKT   
Upphandlingen   avser   ett   kontrakt   med   en   leverantör,   för   hela   åtagandet.     

3.9 K ONTRAKTSPERIOD   
Kontraktet   gäller   från   dagens   det   undertecknats   parterna   och   kontraktsperioden   
löper   under   tre   (3)   år   från   och   med   Avtalad   leveransdag   (driftstart).   
Kommunen   har   rätt   att   förlänga   kontrakt   om   denne   senast   sex   (6)   månader   före   
kontraktets   utlöpande   skriftligen   meddelar   leverantören   om   detta.   Kontraktet   kan   
förlängas   (2)   år   +   två   (2)   +   två   (2)   år.   Maximal   kontraktsperiod   är   således   nio   (9)   
år.     

3.10 A VTALAD     LEVERANSDAG   
Avtalad   leveransdag   (driftstart)   inträder   2021-06-01,   vilket   är   dagen   när   
koncessionen   tas   i   skarp   drift   av   Leverantören.   

3.11 S OCIALA     HÄNSYN    -    SÄRSKILDA     KONTRAKTSVILLKOR   
Sociala   hänsyn   är   ett   prioriterat   mål.   Särskilda   kontraktsvillkor   om   sociala   hänsyn   i   
samband   med   offentlig   upphandling   kan   ställas   på   olika   sätt   och   ha   olika   syften.   
Särskilda   kontraktsvillkor   innebär   att   kontraktet   är   villkorat   och   att   antagen   
leverantör   måste   acceptera   villkoret,   men   det   behöver   inte   uppfyllas   förrän   
ramavtalet   ska   utföras.     
I   denna   upphandling   gäller   följande   särskilda   kontraktsvillkor   angående   sociala   
hänsyn.   Leverantören   ska   i   sitt   utförande   enligt   detta   ramavtal   följa   och   iaktta   
International   Labour   Organization   åtta   (8)   kärnkonventioner   –   se   vidare   bilaga   
Ramavtal .     

4.0 U PPHANDLINGSFÖRFARANDE   
Upphandlingen   genomförs   i   enlighet   med   de   förutsättningar   som   gäller   för   
tjänstekoncessioner   genom   förenklat   förfarande   enligt   Lagen   (2016:1147)   om   
upphandling   av   koncessioner   (LUK).     
Anbud   kan   komma   att   antas   utan   föregående   förhandling.   Det   är   därför   av   
avgörande   betydelse   att   anbudsgivaren   lämnar   bästa   pris   och   fördelaktigaste   villkor   
direkt   i   anbudet.     

1.1 O M     TJÄNSTEKONCESSION   
Med   tjänstekoncession   kommer   att   kommunen   överlämnar   uppdraget   till   vinnande   
leverantör   på   egen   hand   och   ansvar   bedriva   verksamheten   i   anläggningen   och   själv   
svara   för   den   affärsekonomiska   risken.     
En   tjänstekoncession   ger   den   leverantör   som   antas   en   möjlighet   att   själv   påverka   
det   affärsmässiga   och   verksamhetsmässiga   innehållet   av   driften   och   utvecklingen   
av   verksamheten   i   anläggningen   men   Kommunen   ställer   dock   en   del   
grundläggande   krav   på   hur   uppdraget   ska   genomföras,   vilket   framgår   av   
upphandlingsdokumentet.     

2.0 U PPHANDLINGSDOKUMENTET   
Upphandlingsdokumentet   består   av   nedan   dokument,   som   annonserats   via   
e-Avrop.   
01   –   Upphandlingsföreskrifter   
02   –   Skakrav   (kvalificerande   krav)   
03   –   Utvärdering   
04   –   Kontrakt   
05   –   Förutsättningar   och   krav   
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06   –   Gränsdragningslista   
07   –   Ersättningar   och   tillgänglighet   
08   –   Inventarier   
09a   –   Ritning   bottenplan   
09b   –   Ritning   suterrängplan   
09c   –   Ritning   övre   plan   
09d   –   Fastighetskarta   
09e   –   Karta   halkbekämpning   
10   –   Referensuppdrag   
11   –   Bemanningsplan   
12   –   Sanningsförsäkran   
13   –   Riktlinje   avseende   gåvor   och   andra   förmåner   Norrköpings   kommun   

3.0 A NBUDET   
3.1 F ORM     OCH     INNEHÅLL   

Upphandlingsdokumentet   innehåller   ett   antal   kvalificeringskrav,   formella   krav   och   
obligatoriska   krav.   Samtliga   krav   måste   vara   uppfyllda   för   att   ett   anbud   ska   kunna   
antas.   
Anbud   ska   lämnas   i   elektronisk   form   via    www.e-avrop.com .   Anbud   som   lämnas   i   
annan   form   eller   på   annat   sätt   kommer   att   förkastas.   
Anbudet   ska   vara   skrivet   på   svenska   språket.   Intyg   och   certifikat   accepteras   på   det   
engelska   språket.   Leverantören   ska   dock   inom   sju   (7)   arbetsdagar   efter   
kommunens   begäran   inkomma   med   en   svensk   översättning.   
Krav   och   tidpunkt   för   kravuppfyllelse   
Upphandlingsdokumentet   innehåller   ett   antal   kvalificeringskrav   och   obligatoriska   
krav.   Samtliga   kvalificieringskrav   ska   uppfyllas   från   och   med   
anbudsinlämningstillfället.   Krav   på   koncessionen   och   ev.   andra   av   Leverantörens   
åtaganden   enligt   kontraktshandlingarna   ska,   om   inte   annat   särskilt   framgår,   
uppfyllas   från   och   med   Avtalad   leveransdag.   
Ersättning   utgår   inte   för   nedlagt   arbete   i   samband   med   anbudsgivning.   

3.2 E KONOMI   
Ersättning   ska   offereras   i   svenska   kronor   (SEK)   exklusive   mervärdeskatt.   

3.3 R ESERVATIONER   
Anbudet   ska   utformas   helt   enligt   upphandlingsdokumentet,   reservationer,   
alternativa   anbud   eller   så   kallade   sidoanbud   accepteras   inte.   

3.4 G ILTIGHETSTID   
Anbudet   ska   vara   giltigt   till   och   med   den   .   

4.0 F RÅGOR     UNDER     ANBUDSTIDEN   
Eventuella   frågor   och   begäran   om   förtydligande   med   anledning   av   upphandlingen   
ska   ställas   senast   .   Detta   sker   elektroniskt   via   upphandlingen   som   återfinns   på   
www.e-avrop.com.   
Svar   och   kompletteringar   kommer   att   publiceras   i   upphandlingen,   via   
www.e-avrop.com   senast   sex   (6)   dagar   före   sista   anbudsdag.   
Registrerade   prenumeranter   aviseras   via   e-post   från   e-avrop   när   kompletteringar   i   
upphandlingen   publicerats.   
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Se   länken   nedan   för   mer   information   om   Frågor   och   Svar:   
www.e-avrop.com/information/LevQA.htm   
De   företag   som   hämtat   förfrågningsunderlaget   på   annat   sätt   än   via   
www.e-avrop.com   måste   själva   kontrollera   om   några   svar   på   inkomna   frågor,   
förtydliganden   eller   kompletteringar   har   publicerats.   

5.0 A NBUDSTIDENS     UTGÅNG   
Anbud   ska   lämnas   elektroniskt   via   e-Avrop   senast   .   Se   vidare   avsnitt   8   nedan.   

6.0 L ÄMNANDE     AV     ANBUD   
Elektroniskt   anbud   ska   lämnas   av   behörig   person   med   dennes   kontaktuppgifter   
via   www.e-avrop.com.   
Leverantör   som   saknar   konto   på   e-avrop   måste   registrera   sig.   Vi   rekommenderar   
att   leverantören   registrerar   konto   i   god   tid   innan   anbudstiden   löper   ut.   
Information   om   hur   du   lämnar   elektroniskt   anbud   hittar   du   via   
www.e-avrop.com/information/LevEanbud.htm   

7.0 V ISNING     AV     ANLÄGGNINGEN   
Leverantören   förutsätts,   före   avgivande   av   anbud,   ha   skaffat   sig   kännedom   om   
anläggningen   och   verksamheten   genom   besök   på   platsen,   i   händelse   av   att   den   
inte   är   känd   för   leverantören   sedan   tidigare.   
För   bokning   av   tid   för   visning   kontaktas:     
Marcus   Hjertquist   
Tel:   011-15   29   16     
e-post:    marcus.hjertquist@norrkoping.se   
Begäran   om   visning   görs   med   fördel   snarast   möjligt   och   senast   15   dagar   före   sista   
anbudsdag.     
Vid   visning   av   anläggningen   ansvarar   leverantören   för   att   dennes   deltagare   inte   
röjer   sin   företagstillhörighet   för   annan   än   kommunens   personal.   
Kommunen   uppmanar   leverantör   som   kommer   till   visning   att   noga   studera   
anläggningen,   samt   inventarier   på   plats   före   avgivande   av   anbud.   
Leverantör   ombeds   att   omgående   efter   visningen,   skriftligen   via   frågor-   och   
svarsfunktionen   i   e-Avrop,   meddela   om   denne   efter   besök   i   anläggningen   uppfattat   
om   någon   uppgift   i   upphandlingsdokumentet   avviker   från   verkliga   förhållanden   eller   
att   åtgärder,   som   inte   innefattas   i   det   åtagande   som   leverantören   ska   svara   för,   
måste   vidtas   av   Kommunen   innan   tjänstekoncessionen   kan   ta   sin   början.   

8.0 A NBUDSUTVÄRDERING   
8.1 O MVÄND     UTVÄRDERING   

Norrköpings   kommun   tillämpar   så   kallad   omvänd   utvärdering,   där   endast   den   eller   
de   leverantörer   som   bedöms   kunna   vinna   upphandlingen   kommer   att   kontrolleras   i   
fråga   om   samtliga   i   upphandlingen   uppställda   så   kallade   formella   krav,   
kvalificeringskrav   och   uteslutningsgrunder.   

8.2 U TVÄRDERINGSMODELL   
Den   leverantör   som   har   offererat   det   ekonomiskt   mest   fördelaktiga   anbudet   med   
avseende   på   pris   kommer   att   antas   –   se   vidare   bilaga   03   -   Utvärdering.   Lägst   pris   
innebär   i   denna   upphandling   det   anbud   som   erbjuder   högst   ersättningen   till   
Norrköpings   kommun.   
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Om   anbuden   inte   kan   särskiljas   kommer   särskiljning   ske   genom   lottning.   

8.3 K RAVVERIFIERINGSMÖTE   
Eventuellt   kan   leverantören   komma   att   kallas   till   ett   möte   med   kommunen   inför   
tilldelning   för   en   genomgång   av   upphandlingsdokumentet   och   leverantörens   anbud.   
I   första   hand   bjuds   leverantör   som   är   i   vinnarläge   in   till   ett   sådant   möte.     

9.0 T ILLDELNINGSBESLUT   
Meddelande   om   tilldelningsbeslut   delges   elektroniskt   till   alla   leverantörer   som   
inkommit   med   anbud.   Av   meddelandet   kommer   att   framgå   den   period   under   vilken   
avtal   enligt   bestämmelserna   i   LOU   inte   får   ingås   (avtalsspärren).   
Tilldelningsbeslut   och   meddelande   om   tilldelningsbeslut   innebär   inte   en   sådan   
accept   som   medför   att   avtal   träffats   med   antagen   leverantör.   Bindande   avtal   
uppkommer   när   avtalet   har   undertecknats   av   båda   parter.   
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Introduktion 
Endast de leverantörer som bedöms kunna vinna upphandlingen kommer att kontrolleras i fråga om samtliga
i upphandlingen uppställda så kallade formella krav, kvalificeringskrav och uteslutningsgrunder. 

1.0 Information om kravuppfyllnad
 

Texten högst upp på denna sida "uppfyller 16 av 16 krav", samt att rutan "Ja" efter varje krav är ikryssad
innebär endast att anbudsgivaren (nedan benämnd utföraren) har besvarat frågorna, och själv anser att
dennes anbud uppfyller respektive krav i upphandlingsdokumenten.
 

1.1 Krav
Leverantören accepterar att den upphandlande myndigheten gör den slutliga bedömningen av huruvida
utförarens anbud uppfyller respektive krav som ställts upp i upphandlingsdokumenten.
 

2.0 Företagspresentation
 

2.1 Krav
Leverantören ska lämna en beskrivning av företagets verksamhet.
 

Instruktion
................
Lämna en beskrivning av ovan i textrutan nedan eller i separat bilaga.
 

3.0 Sanningsförsäkran - Utsaga på heder och samvete
 

3.1 Krav
Utföraren ska efter anmodan inkomma med en sanningsförsäkran - "Utsaga som utföraren lämnar på heder
och samvete inför ett behörigt organ eller av en liknande försäkran" enligt 15 kap. 9 § om att det inte
föreligger uteslutningsgrund enligt 13 kap. 1 §. Utsagan ska omfatta utförarens styrelse, VD och övriga
legala företrädare.
 

Instruktion
................
Bifoga ifylld version av bilaga 12 - Sanningsförsäkran enligt nedan.
 

3.2 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ 12 Sanningsförsäkran ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Skakrav

Drift av Centralbadet (KS 2020/1455)

Norrköpings kommun Diarie
KS 2020/1455

Skakrav Namn
Drift av Centralbadet

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär.
Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner
till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.

211835: 2021-01-20 09:12          1/6
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Lämna efterfrågad information och underteckna bilaga 12 - Sanningsförsäkran för att intyga ovan.
 

4.0 Kvalificeringskrav - Registreringsskyldigheter
 

4.1 Krav
Den upphandlande myndigheten kommer via Skatteverket och andra berörda myndigheter kontrollera att
utföraren uppfyller i Sverige eller i hemvistlandet lagenligt ställda krav avseende sina
registreringsskyldigheter såsom att utföraren är registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister
eller motsvarande register som förs i den stat där utförarens verksamhet är etablerad och att utföraren är
registrerad för F/FA-skattsedel och moms etc. 
 

Om det vid kontrollen framkommer brister i fullgörandet av någon registreringsskyldighet kan det innebära att
utförarens anbud förkastas.
 

5.0 Kvalificeringskrav - Ekonomisk stabilitet
 

5.1 Krav
Utföraren ska ha en stabil ekonomisk bas, vilket kommer kontrolleras via företaget Bisnode. Utföraren ska då
som minimum uppnå en rating på fem (5) för att vara kvalificerad. 
 

Om det vid kontrollen visar sig att utförarens rating är lägre än fem (5), bereds utföraren inkomma med en för
den upphandlande myndigheten godtagbar förklaring till ratingen samt inge underlag som visar att utföraren
har en ekonomisk stabilitet som motsvarar efterfrågad rating fem (5) enligt Bisnode (eller motsvarande rating
hos annat kreditvärderingsföretag). 
 

Nyetablerade företag eller de utförare som bedriver näringsverksamhet i en företagsform (ekonomiska
föreningar, ideella föreningar, stiftelser etc.) som inte kan kontrolleras via Bisnode vad gäller kravet på
ekonomisk stabilitet kommer vid behov att anmodas att skyndsamt inkomma med skriftliga handlingar som
visar att utföraren har en stabil ekonomisk bas.
 

6.0 Kvalificeringskrav - Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 

6.1 Krav
Referensuppdrag
:::::::::::::::::::::
Norrköpings kommun ställer som krav att Leverantören har en tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet
att fullgöra kontraktsföremålet. Leverantören ska därför bevisa sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet
genom att redogöra för två (2) referensuppdrag som är likvärdigt det uppdrag som nu efterfrågas. Med
likvärdigt avses drift av bad- och friskvårds-/gymanläggning samt skötsel av anläggningen och service till
besökande gäster. Ett (1) av uppdragen får avse annan typ av idrottsanläggning, som fotbollsarena, ishall,
sporthall eller likvärdigt. Samtliga uppdrag ska avse anläggningsdrift där både föreningar och allmänheten
varit besökare.
 

Referensuppdragen ska ha utförts under de tre (3) senaste åren med minst ett (1) års drifttid. 

Skakrav

Drift av Centralbadet (KS 2020/1455)
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För leverantör som avser att nyetablera ett företag för fullgörandet av kontraktsföremålet gäller samma krav
som ovan, men den efterfrågade kapaciteten ska då vara hänförliga till flera personer i företagsledningen för
företaget som kommer att etableras.
 

Instruktion
................
Bifoga ifylld version av bilaga 10 - Referensuppdrag enligt nedan.
 

6.2 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ 10 Referensuppdrag ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Redogör för efterfrågad information i bilaga 10 - Referensuppdrag.
 

7.0 Kvalificeringskrav - Kvalitetsledningssystem
 

7.1 Krav
Leverantören ska ha ett kvalitetsledningssystem.
 

Krav uppfylls om denne är certifierad för kvalitetsledningssystem SS-EN ISO 9001: 2008 eller likvärdigt
kvalitetsledningssystem, exempelvis FR2000. 
 

Leverantör som saknar ovan certifiering ska beskriva hur varje krav enligt punkt 1-5 nedan hanteras och
efterlevs. Svar kan ges i textrutan nedan eller i separat dokument.
 

1) Kvalitetspolicy som visar vilka åtgärder som vidtas för att förbättra leverantörens leveranser.
 

2) Hur leverantörens kvalitetsledningssystem är en naturlig del av organisationen.
 

3) Hur leverantörens kvalitetsledningssystem hålls känt för de anställda.
 

4) Kvalitetsmål, och hur dessa följs upp av leverantören.
 

5) Hur leveransavvikelser hanteras av leverantören.
 

Instruktion
................
Lämna intyg om gällande certifiering enligt ovan eller lämna en beskrivning av hur punkt 1-5 ovan uppfylls
om certifiering saknas. Beskrivning kan ges i separat bilaga eller i textrutan nedan. 
 

OBS! markera/ange tydligt vart svar på ovan punkter finns att hitta i händelse av att ni inte intygar
kravuppfyllnad genom certifiering.
 

8.0 Kvalificeringskrav - Miljöledningssystem
 

8.1 Krav

Skakrav
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Leverantören ska ha ett miljöledningssystem.
 

Om leverantören är certifierad för ISO 14001:2004 eller likvärdigt certifikat intygas detta genom att lämna en
kopia på det gällande certifikatet.
 

Om certifiering saknas ska leverantören på ett strukturerat sätt beskriva hur man arbetar efter ett likvärdigt
ledningssystem. Ett miljöledningssystem innebär att man har en uppbyggd struktur från ledningen och nedåt
för hur man arbetar med miljöfrågor. Vidare har man fasta rutiner för verksamheten som dokumenteras. Att
systemet fungerar över tiden säkerställs genom internrevision. 
 

Om certifiering saknas ska följande beskrivas:
 

1) Miljöpolicy och hur den hålls känd av medarbetarna    
2) Miljömål, handlingsprogram
3) Miljöutbildning av personal
4) Dokumenterat miljöledningssystem
5) Internrevision av eget miljöledningssystem 
6) Utvärdering av genomförda åtgärder
 

Instruktion
................
Lämna intyg om gällande certifiering enligt ovan eller lämna en beskrivning av hur punkt 1-6 ovan uppfylls
om certifiering saknas. Beskrivning kan ges i separat bilaga eller i textrutan nedan. 
 

OBS! markera/ange tydligt vart svar på ovan punkter finns att hitta i händelse av att ni inte intygar
kravuppfyllnad genom certifiering.
 

9.0 Utförandebeskrivning
 

9.1 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Utförandebeskrivning ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

En utförandebeskrivning ska bifogas anbudet.
 

Utförandebeskrivningen ska innehålla:
 

- En beskriven plan för hur man avser att genomföra uppdraget och hur man avser att uppnå syftet med en
välbesökt anläggning
 

- En beskriven plan för övertagandet av verksamheten där det framgår hur övergången planeras (åtgärder,
personalutbildning, tidplan).
 

Instruktion
................
Bifoga en bilaga som innehåller svar på ovan punkter.
 

Skakrav
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9.2 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Bemanningsplan ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Leverantören ska ha en tillräcklig och erforderlig personalbemanning för att driva anläggningen, där likvärdig
bemanning som finns idag som minst uppfylls. I bilaga 05 - Förutsättningar och krav framgår befintlig
leverantörs bemanning.
 

Instruktion
................
Bifoga ifylld version av bilaga 08 - Bemanningsplan enligt nedan.
 

9.3 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ 08 Bemanningsplan ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Bifoga ifylld version av bilaga 08 - Bemanningsplan.
 

10.0 Underleverantör
 

10.1 Krav
Vid bedömning av att leverantören uppfyller krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet inräknas ej
underleverantör om inte särskild av underleverantören undertecknad förbindelse av att ställa viss preciserad
organisation till leverantören förfogande för aktuellt uppdrag inkommer efter anmodan. Se även punkt 11
nedan.
 

Instruktion
................
Om det står klart redan vid anbudsinlämningstillfället vilken eller vilka underleverantörer som avses att
användas för någon del för uppdragets genomförande anges detta nedan, med företagsnamn och
organisationsnummer.
 

11.0 Leverantörers utnyttjande av andra företags kapacitet
 

11.1 Krav
En leverantör får för en koncession åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla något villkor för
kvalificering.
 

Ett annat företags kapacitet får åberopas oavsett den rättsliga arten av förbindelserna mellan leverantören
och företaget. Det är leverantören som ska visa att den kommer att kunna förfoga över de resurser som
behövs under varje del av koncessionstiden.
 

Den upphandlande myndigheten kräver att det företag vars kapacitet leverantören åberopar åtar sig ett
solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av koncessionen om den kapacitet som åberopas avser
ekonomisk och finansiell ställning.
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Instruktion 
................
Om annat företags kapacitet åberopas enligt ovan gäller följande:
- leverantören ska beskriva hur denne kommer att kunna förfoga över de resurser som behövs under varje
del av koncessionstiden.
- Lämna intyg om att det företag vars kapacitet leverantören åberopar åtar sig ett solidariskt ansvar för
leverantörens fullgörande av koncessionen om den kapacitet som åberopas avser ekonomisk och finansiell
ställning.
 

12.0 Utföraren begäran om sekretess
 

Den upphandlande myndigheten lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att alla inkomna
anbudsuppgifter efter tilldelningsbeslut som huvudregel blir offentlig handling. Vissa uppgifter kan dock lyda
under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om det av särskild anledning kan antas
att utföraren lider skada om uppgiften röjs. 
 

Om det finns uppgifter som anses lyda under sekretess och för att underlätta eventuell sekretessprövning av
anbudsuppgifterna ombeds utföraren att skriftligen ange vilka delar samt på vilken grund som uppgifterna
anses omfattas av sekretess. 
 

Sekretess kan dock inte garanteras utan en sekretessprövning kommer ske i de fall uppgifter ur anbudet
begärs ut.
 

12.1 Krav
1. Leverantören som anser att en eller flera uppgifter i anbudet bör omfattas av sekretess, enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), anger uppgifterna nedan och skälen till det i svarsrutan.  
 

2. Leverantör som inte anser att uppgifter i anbudet omfattas av sekretess, enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), anger svaret "Nej" i svarsrutan.
 

Instruktion
................
Observera att endast ett (1) av två (2) ovan alternativ ska väljas.
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Att lämna anbud
 

När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort.
Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger antal.
Pris anges endast med siffror utan mellanslag eller valuta.
 

1.0 Koncessionsersättning
 

1.1 Prisfråga 
Det anbud som erbjuder högst koncessionsersättning till kommunen och uppfyller samtliga krav kommer att
tilldelas kontraktet.
 
Ange årlig koncessionsersättning som kommunen erhåller. Ersättningen kan justeras årligen enligt villkor i
upphandlingsdokumentet.
Omfattning
Pris ska anges för en (1) år. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

Utvärderingsmodell

Drift av Centralbadet (KS 2020/1455)

Norrköpings kommun Diarie
KS 2020/1455

Utvärdering
Pris
Helt anbud

Namn
Drift av Centralbadet

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.
Utvärderingsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du
finner till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.
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Detta   kontrakt   och   nedan   angivna   handlingar   kommer   att   utgöra   grund   för   det   
kontrakt   som   ingås   med   vald   leverantör.   Förhandling   kan   förekomma   med   stöd   i   
aktuellt   upphandlingsförfarande.     

1.0 P ARTER   
Parter   i   detta   avtal   är   Norrköpings   kommun,   212000-0456,   (Kommunen)   och   
[Leverantörens   namn   och   org.   nr.] ,   (Leverantören).     

Kommunen   fattar   tilldelningsbeslut   och   ingår   kontrakt   med   Leverantören.   

2.0 K ONTRAKTET   
2.1 B AKGRUND   

Detta   kontrakt   har   föregåtts   av   förenklat   förfarande   enligt   lag   (2016:1147)   om   
upphandling   av   koncessioner   (LUK),   med   anbudsförfrågan   från   Kommunen   och   
anbud   från   Leverantören.   

2.2 K ONTRAKTSPERIOD   
Kontraktet   gäller   från   dagens   det   undertecknats   parterna   och   kontraktsperioden   
löper   under   tre   (3)   år   från   och   med   Avtalad   leveransdag   (driftstart).   
Kommunen   har   rätt   att   förlänga   kontrakt   om   denne   senast   sex   (6)   månader   före   
kontraktets   utlöpande   skriftligen   meddelar   leverantören   om   detta.   Kontraktet   kan   
förlängas   (2)   år   +   två   (2)   +   två   (2)   år.   Maximal   kontraktsperiod   är   således   nio   (9)   
år.   

2.3 K ONTRAKTSHANDLINGAR   
Kontraktshandlingarna   kompletterar   varandra.   Om   det   dock   skulle   visa   sig   att  
handlingarna   innehåller   motstridiga   uppgifter   gäller   de   sinsemellan   i   nedan   angivna   
ordning.     
1.   Skriftliga   ändringar   och   tillägg   till   Kontraktet   
2.   Kontraktet   
3.   Kommunens   upphandlingsdokument   
4.   Av   Kommunen   godkända   ändringar,   tillägg   och   kompletteringar   till   Leverantörens   
anbud   med   bilagor   
5.   Leverantörens   anbud   med   bilagor     

2.4 T ILLÄGG     ELLER     ANNAN     ÄNDRING     TILL     KONTRAKTET   
Ändringar   eller   tillägg   till   detta   Kontrakt   eller   annan   rättshandling   i   anslutning   till   
detta   ska   godkännas   skriftligen   av   behörig   person   hos   respektive   part   för   att   vara   
giltig.     

2.5 M EDDELANDEN     OCH     KONTAKTPERSONER   
Samtliga   meddelanden   mellan   parterna   enligt   detta   kontrakt   ska   för   att   vara   giltiga   
ske   skriftligen   och   skickas   med   brev   eller   e-post   till   ansvarig   kontaktperson.     

Kompletteras   vid   avtalstecknande   

För   Kommunen   –   se   separat   upprättad   Priser   resp.   Kontaktuppgifter.     

För   Leverantören-   se   separat   upprättad   Priser   resp.   Kontaktuppgifter.     

Byte   av   kontaktperson   ska   utan   oskäligt   uppehåll   meddelas   motparten   skriftligen.     

3.0 L EVERANTÖRENS     ALLMÄNNA     ÅTAGANDE     
Leverantörens   åtagande   är   att   utföra   uppdraget   fackmässigt   och   i   enlighet   med   
kontraktshandlingarna.   
Leverantören   ansvarar   för   att   avtalad   kvalitet   upprätthålls   i   samtliga   leveranser   samt   
utförs   fackmässigt.     
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Leverantören   ansvarar   för   att   tjänsterna   uppfyller   ställda   krav   som   Leverantören   och   
eventuella   underleverantörer   uppfyllde   vid   anbudsutvärderingen   uppfylls   under   hela   
uppdragets   genomförande.   

3.1 P ARTERNAS     FÖRHÅLLNINGSSÄTT     
Parterna   ska   verka   för   att   en   god   avtalsrelation   upprätthålls   genom   att   kontinuerligt   
informera   varandra   om   händelser   som   påverkar,   eller   kan   komma   påverka   
uppdraget.   Leverantören   ska   inte   verka   i   sammanhang   som   är   ägnade   att   rubba   
förtroendet   för   Kommunens   verksamhet.     
Parterna   ska   föra   en   löpande   dialog   för   att   upprätthålla   en   god   avtalsrelation.   I   
samband   med   avtalsstart   sker   ett   uppstartsmöte,   därefter   träffas   parterna   
kontinuerligt,   till   den   omfattning   som   uppdraget   kräver.   Kommunen   äger   rätt   att   
påkalla   möten   med   anledning   av   uppdrag   och   besluta   om   möten   ska   hållas   på   
distans   eller   på   plats   hos   denna   i   Norrköping.   Mötena   protokollförs   och   justeras   i   den   
omfattning   som   parterna   kommer   överens   om.   
Vardera   part   svarar   för   sina   egna   kostnader   i   samband   med   möten.   

3.2 S PRÅK   
All   kommunikation   och   dokumentation   ska   vara   på   svenska   språket,   om   inte   annat   
särskilt   överenskommits.   

3.3 I NFÖR     DRIFTSTART   
Leverantören   ska   inkomma   med   namn   på   och   kontaktuppgifter   för   de   
underleverantörer   som   anlitas   och   för   underleverantörernas   legala   ställföreträdare.   
Uppgifterna   ska   lämnas   till   Kommunen   innan   Leverantören   påbörjar   fullgörandet   av   
kontraktet,   det   vill   säga   före   driftstart.   
Leverantören   ska   även   underrätta   Kommunen   om   varje   ändring   av   namn   och   
kontaktuppgifter   som   görs   under   koncessionens   löptid.   

4.0 U PPDRAGSBESKRIVNING   
Se   bilaga   05   –   Förutsättningar   och   krav.   

5.0 E KONOMISK     ERSÄTTNING   
Kompletteras   vid   avtalstecknande   

Kommunens   ersättning   -   se   separat   upprättad   Prisbilaga   och   kontaktuppgifter.   

Samtliga   priser   anges   i   SEK,   exklusive   mervärdesskatt.   

5.1 I NTÄKTER   
Samtliga   intäkter   i   verksamheten   om   driften   tillfaller   Leverantören.   Ersättning   till   
Kommunen   för   Leverantörens   nyttjande   av   anläggningen   framgår   av   bilaga   07   -   
Ersättningar   och   tillgänglighet.   Ersättningen   innefattar   samtliga   kostnader   förenade   
med   uppdraget.     

5.2 B ESÖKSPRISER   
Leverantören   beslutar   om   de   priser   som   gäller   för   entré   till   anläggningen   (frånsett   de   
priser   som   Kommunen   beslutar   gällande   skolsim,   enligt   bilaga   07   –   Ersättningar   och   
tillgänglighet.   För   att   uppfylla   syftet   med   anläggningen   behöver   priser   vara   
marknadsmässiga.     
Leverantören   har   möjlighet   att   erbjuda   olika   former   av   rabatter,   säsongskort,   
årskort   etc.   

5.3 F ÖRÄNDRING     AV     ERSÄTTNING   
Se   bilaga   07   –   Ersättningar   och   tillgänglighet.   

6.0 F AKTURERING   
1.1 E LEKTRONISK     FAKTURA   

Leverantören   ska   från   avtalets   tecknande   kunna   fakturera   Beställaren   elektroniskt   
enligt   ett   av   följande   alternativ:   
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a)   PEPPOL   BIS   Billing   
b)   Svefaktura  
c)   SFTI   fulltextfaktura   
    eller   annars   registrera   sina   fakturor   
d)   via   den   fakturaportal   Beställaren   anvisar.   (Med   fakturaportal   menas   Beställarens   
webbaserade   kostnadsfria   portal   som   är   ansluten   till   Beställarens   e-handelssystem   
och   i   vilken   leverantörer   kan   logga   in   för   att   registrera   fakturor.)  
Leverantören   ska   från   kontraktets   tecknande   kunna   kommunicera   elektroniskt   med   
Beställaren   på   något   av   följande   sätt:   

● via   PEPPOL-nätverket     

● via   partsuppsättning   mot   Beställarens   operatör   

alternativt   via   registrering   i   den   leverantörsportal   Beställarens   anvisar.   
I   samband   med   kontraktets   tecknande   överenskommes   om   vilken   elektronisk   
kommunikation   som   ska   användas.   Om   leverantören   har   möjlighet   att   erbjuda   fler   
än   ett   av   de   respektive   format   för   elektronisk   kommunikation   som   beskrivs   ovan   
förbehåller   Beställaren   sig   rätten   att   bestämma   vilken   kommunikation   enligt   ovan   
som   slutligen   ska   tillämpas   under   avtalsperioden.   

PeppolID:   0007:2120000456   

Organisationsnummer:   212000-0456   

GLN-kod:   7381020320006   
  

Fakturering   sker   med   betalningsvillkoret   trettio   (30)   dagar   netto   från   datum   för   
mottagen   och   godkänd   leverans.   
Leverantören   ska   fakturera   Beställaren,   d.v.s.   faktura   får   inte   skickas   från   
underleverantör.   
Till   fakturan   ska   Beställningserkännande   biläggas.   Av   fakturan   ska   följande   uppgifter   
framgå:   
Tydlig   varubeskrivning   
Beställarens   för-   och   efternamn   
Mottagare   
Beställnings-   och   leveransdatum   
Beställarens   fakturareferens   
Fakturanummer   
Fakturadatum   
Totalbelopp   
Momsbelopp   
Momsregistreringsnummer   
Innehavare   av   F-skattsedel   ska   anges   på   fakturan.   
Faktureringsavgift   eller   andra   liknande   avgifter   godtas   inte.   
Betalar   Beställaren   inte   avtalsenlig   faktura   i   rätt   tid,   har   Leverantören   rätt   att   erhålla   
dröjsmålsränta   enligt   räntelagen.   Ränta   regleras   på   anmodan   av   Leverantören.   

1.1.1 VITE   ELEKTRONISK   FAKTURA   
Fullgör   Leverantören   inte   sitt   åtagande   gällande   elektronisk   fakturering   enligt   ovan   
avsnitt   utgår   avtalsvite   till   berörd   Beställare   med   2   100   SEK/vecka.   Om   den   
bristande   fullgörelsen   varat   mer   än   sex   (6)   månader   äger   Kommunen   rätt   att   med   
omedelbar   verkan   häva   ramavtalet.   
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2.0 A NSVAR     FÖR     FEL     OCH     BRISTER   

2.1 OTILLGÄNGLIGHET   
Leverantören   ska   erlägga   viten   till   Kommunen   enligt   följande   för   dessa   fel   i   leverans;   
● Om   livräddningskunnig   personal   inte   finns   på   plats   inom   bassängområdet   erläggs   

vite   om   10   000   kr   per   tillfälle.   
● Om   anläggningen   inte   är   tillgänglig   på   avtalade   tider   på   grund   av   Leverantörens  

vållande   eller   beroende   på   något   förhållande   på   dennes   sida,   erläggs   vite   om   5   
000   kr   per   påbörjad   timme.   

  

2.2 Ö VRIGA     FEL   
Om   Leverantören   i   övrigt   brister   i   att   utföra   uppdraget   i   enlighet   med   
kontraktshandlingarna   är   Leverantören   skyldig   att,   efter   reklamation   från   
Kommunen,   utan   oskäligt   uppehåll   vidta   rättelse.   
Med   fel   eller   brist   avses   att   Leverantören   tillhandahåller   ett   resultat   som   innehåller   
fel   eller   brist   i   förhållande   till   kontraktshandlingarna   eller   inte   genomför   uppdraget   
fackmässigt   eller   på   annat   sätt   som   är   överenskommet.     
Rättelse   ska   ske   genom   att   Leverantören   fullgör   uppdraget   eller   korrigerar   felet   eller   
bristen,   såsom   tillämpligt   och   utan   extra   kostnad   för   Kommunen.   Sker   inte   rättelse   
utan   oskäligt   uppehåll   har   Kommunen   rätt   till   nedsättning   av   den   avtalade  
ersättningen   med   ett   belopp   som   skäligen   kan   anses   motsvara   felet   eller   bristen.   
Härutöver   har   Kommunen   rätt   till   skadestånd   inom   ramen   för   avtalad   
ansvarsbegränsning.   Är   felet/bristen   av   väsentlig   betydelse   för   Kommunen   och   har   
rättelse   inte   skett   inom   trettio   (30)   dagar   från   det   att   Kommunen   reklamerade   felet   
eller   bristen   har   Kommunen   rätt   att   med   omedelbar   verkan   häva   kontraktet   i   dess   
helhet   eller   den   del   av   kontraktet   som   är   hänförlig   till   felet   eller   bristen,   alternativt   
äger   Kommunen   även   rätten   att   säga   upp   kontraktet   i   förtid,   till   av   denna   angiven   
tidpunkt   för   upphörandet.   
Fel   eller   brist   som   upptäcks   efter   att   uppdraget   slutförts   eller   upphört   ska   skriftligen   
reklameras   till   Leverantören   inom   skälig   tid   efter   att   uppdraget   avslutats   och   även   
om   ersättning   redan   utgått   generera   en   rättelse,   med   en   nedsättning   av   den   
avtalade   ersättningen   med   ett   belopp   som   skäligen   kan   anses   motsvara   felet   eller   
bristen.     
Brist   i   form   av   leveransförsening,   där   Leverantören   brister   i   att   lämna   över   resultatet   
inom   överenskommen   tid,   och   detta   beror   på   Leverantören   eller   på   något   
förhållande   på   dennes   sida   berättigar   Kommunen   till   prisavdrag   enligt   nedan.   
Kommunen   har   vid   försening   eller   brist   i   rättelse   enligt   ovan   rätt   till   ett   vite   om   
20 000   SEK   per   vecka   som   leveransen   eller   rättelsen   är   försenad   eller   bristfällig.   
Maximalt   vite   utgår   vid   motsvarande   20   förseningsveckor.   Vid   försening   har   
Beställare   utöver   vitet   även   rätt   till   eventuellt   skadestånd   inom   ramen   för   avtalad   
ansvarsbegränsning.   Utgår   maximalt   vite   har   Kommunen   rätt   att   häva   kontraktet   
eller   att   säga   upp   det   i   förtid,   till   av   denna   angiven   tidpunkt   för   upphörande.   

3.0 B RANDSKYDD   
Enligt   lagen   (SFS   2003:778)   om   skydd   mot   olyckor   (LSO)   har   den   som   äger   en   
byggnad   och   den   som   bedriver   verksamhet   där,   det   yttersta   ansvaret   för   sitt   
brandskydd.   Leverantören   ansvarar   för   att   i   enlighet   med   LSO   bedriva   ett   
systematiskt   brandskyddsarbete   avseende   dennes   verksamhet   i   anläggningen.   

3.1.1 Leverantörens   brandskyddsansvarige   
Leverantören   ska   inför   entreprenadens   början   utse   en   Brandskyddsansvarig   vars   
brandskyddskompetens   kan   bestyrkas.   

3.1.2 Brandskyddsutbildad   personal   
Leverantören   ska   skyndsamt   efter   anfordran   från   Kommunen   uppvisa   intyg   över   
genomgången   utbildning   för   berörd   personal.     
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4.0 A RBETSGIVAR -    OCH     PERSONALANSVAR   

4.1 A RBETSGIVARANSVAR   
Leverantören   förbinder   sig   att   under   hela   avtalstiden   fullgöra   sina   skyldigheter   
avseende   innehav   av   giltig   F-   eller   FA-skattsedel.   Leverantören   garanterar   att   
dennes   eventuella   underleverantörer   uppfyller   motsvarande   krav.   
  

Leverantören   är   i   egenskap   av   arbetsgivare   ansvarig   för   att  
● gällande   lagar,   författningar   och   kollektivavtal   följs   
● anställa,   avlöna   och   säga   upp   personal,   
● skatter   och   sociala   avgifter   erläggs   till   den   allmänna   
● förebygga   skador   som   kan   drabba   personal,   besökare   samt   publik.   
  

Leverantören   är   skyldig   att   inte   vidta   åtgärd,   som   kan   antas   medföra   åsidosättande   
av   lag   eller   annars   strider   mot   vad   som   är   allmänt   godtaget   inom   Leverantörens   
kollektivavtalsområde,   samt   avkräva   samma   utfästelse   av   den   som   Leverantören   
eventuellt   avser   att   anlita   i   fullgörandet   av   detta   avtal.   Skulle   Leverantören   brista   i   
fullgörandet   av   detta   åtagande   får   Kommunen   häva   avtalet.   

4.2 A RBETSMILJÖANSVAR   
Leverantören   har   ansvaret   för   arbetsmiljön   enligt   arbetsmiljölagen.   Leverantören   ska   
ha   och   kontinuerligt   utveckla   metoder   för   att   upprätthålla   en   god   arbetsmiljö.   
Arbetsskador   och   tillbud   ska   dokumenteras   på   sådant   sätt   att   erfarenheter   kan   
återföras   till   verksamheten.   

4.3 P ERSONALUTBILDNING     OCH     KOMPETENSUTVECKLING   
Leverantören   svarar   för   att   det   finns   en   kvalificerad   verksamhetsledning   för   
anläggningen.   
Personalen   ska   ha   har   adekvat   utbildning   så   att   uppdraget   utförs   fackmannamässigt.   
Leverantörens   personal   ska   vid   avtalsstart   besitta   adekvat   grundutbildning   vad   gäller   
simundervisning,   livräddningsinsatser.   Leverantörens   personal   ska   kontinuerligt   
fortbildas   vad   gäller   simundervisning,   livräddningsinsatser   och   allmän   
badverksamhet.   Defibrillator   ska   finnas   och   personal   utbildas   i   hanteringen   
Leverantören   svarar   för   att   personalen   kontinuerligt   ges   erforderlig   fortbildning.   

5.0 A NSVAR     FÖR     SKADA   
Leverantören   ansvarar   för   samtliga   skador   som   Leverantören,   eller   annan   för   vilken   
Leverantören   ansvarar,   orsakar   genom   fel   eller   försummelse.     
Om   Leverantören   enligt   lag   eller   rättspraxis   har   ett   så   kallat   strikt   ansvar   för   en   
uppkommen   skada,   ansvarar   Leverantören   oavsett   föregående   stycke   för   den   
uppkomna   skadan   oberoende   av   om   vållande   föreligger.     
Leverantörens   ansvar   för   skada   på   eller   förlust   av   egendom   begränsas   till   10   Mkr   per   
skadetillfälle.     
Vid   personskada   begränsas   Leverantörens   ansvar   för   skada   till   10   Mkr   per   
skadetillfälle.   
Vid   ren   förmögenhetsskada   begränsas   Leverantörens   ansvar   för   skada   till   1   Mkr   per   
skadetillfälle.   
Ovan   angivna   begränsningar   gäller   inte   om   Leverantören   har   orsakat   skadan   genom   
grov   vårdslöshet   eller   uppsåt.    

6.0   F ÖRSÄKRING   
Leverantören   förbinder   sig   att   teckna   och   under   hela   avtalstiden   vidmakthålla   
erforderlig   ansvarsförsäkring   som   täcker   Leverantörens   ansvar   enligt   detta   avtal.     
Bevis   om   att   ovan   nämnda   försäkringar   har   tecknats   ska   på   anmodan   överlämnas   till   
Kommunen   senast   vid   avtalsstart.   Bevis   om   att   förnyad   försäkring   finns   ska   på   
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anmodan   överlämnas   till   Kommunen   senast   en   vecka   före   det   att   försäkringen   
upphör   att   gälla.   

7.0 H ÄVNING     ELLER     FÖRTIDA     UPPSÄGNING     
Om   Kommunen   kan   påvisa   att   Leverantören   bryter   mot   kontraktshandlingarna   har   
Kommunen   rätt   att   säga   upp   kontraktet   i   förtid,   till   omdelbart   upphörande   eller   till   
annan   tidpunkt   för   upphörande   som   Kommunen   anger.   Detta   gäller   om;     
- Leverantören   brister   i   att   rätta   dokumenterade   allvarliga   brister   och/eller   inte   

återrapporter   detta   inom   tidsfristen.   Om   uppsägning   görs   är   skyldig   att   ersätta   
den   skada   som   Kommunen   kan   visa   sig   lidit   till   följd   av   detta.   

- Leverantören   försätts   i   konkurs,   inlett   ackordsförhandlingar,   träder   i   likvidation,   
ställer   in   sina   betalningar   eller   på   annat   sätt   kan   antas   ha   kommit   på   obestånd,   
eller   Leverantören   är   underkastad   näringsförbud,   eller   Leverantören   lämnat   
oriktiga   uppgifter   i   anbudet   och   dessa   uppgifter   varit   av   icke   oväsentlig   
betydelse   vid   bedömning   av   tilldelning   av   kontrakt.   

Kommunen   äger   även   samma   rätt   att   häva   eller   säga   upp   kontraktet   med   omedelbar   
verkan   eller   till   annan   av   Kommunen   angiven   tidpunkt   om   Leverantören   under   
kontraktsperioden   kommer   i   konflikt   med   en   eller   flera   av   bestämmelserna   i   13   kap.   
1-3   §§   LOU.   
Eventuell   hävning   eller   uppsägning   ska   vara   skriftlig.   

8.0 A VTALAD    M EDDELARFRIHET     
Personal   som   är   anställd   hos   privata   leverantörer   ska   i   huvudsak,   omfattas   av   
samma   meddelarfrihet   som   råder   för   motsvarande   kommunal   personal,   vilket   
innebär   rätt   att   ge   information   till   media   om   det   som   rör   själva   verksamhetens   
innehåll   och   som   är   av   allmänt   intresse.   Meddelarfriheten   ska   dock   inte   omfatta   
uppgifter   som   avser   affärsförhållanden   eller   som   allmänt   sett   kan   rubba   
konkurrensförhållanden   för   Leverantören.   I   meddelarfriheten   ingår   inte   heller   
information   som   gäller   pågående   förhandlingar   rörande   löne-   eller   andra   
anställningsvillkor   eller   som   är   hemliga   enligt   lag.   Vidare   råder   det   inte  
meddelarfrihet   för   uppgifter   om   enskilda   personliga   förhållanden   eller   för   uppgifter   
som   omfattas   av   för   sekretess   eller   tystnadsplikt   enligt   punkten   offentlighet   och   
sekretess.   
Det   åligger   Leverantören   att   informera   berörd   personal   om   meddelarfriheten.   
Leverantören   får   ej   efterforska   och/eller   bestraffa   personal   som   lämnar   
meddelanden.   

9.0 A LLMÄNHETENS     RÄTT     TILL     INSYN     I     VERKSAMHETEN     
Leverantören   är   skyldig   att   utan   oskäligt   dröjsmål   efter   det   att   Kommunen   framställt   
begäran   härom   till   Kommunen   lämna   sådan   information   som   avses   i   kommunallagen   
3   kap   19   a   §.   Informationen   ska   göra   det   möjligt   för   allmänheten   att   få   insyn   i   hur   
verksamheten   sköts.   Sådan   begäran   ska   i   normalfallet   vara   skriftlig.     
Informationen   ska   lämnas   i   skriftlig   form.   Det   åligger   Kommunen   att   i   sin   begäran   
precisera   vilken   information   som   efterfrågas.   Leverantören   är   inte   skyldig   att   lämna   
information   om   utlämnandet   inte   kan   ske   utan   väsentlig   praktisk   olägenhet   för   
Leverantören   eller   om   utlämnandet   strider   mot   lag   eller   annan   författning,   
exempelvis   personuppgiftslagen   (1984:204).   Enligt   offentlighets-   och   sekretesslagen   
gäller   sekretess   hos   Kommunen   för   uppgift   om   affärs-   eller   driftsförhållanden   för   
enskild   om   det   kan   antas   att   den   enskilde   lider   skada   om   uppgiften   röjs.     
Information   som   lämnas   till   Kommunen   enligt   första   stycket   ska   inte   anses   utgöra   
företagshemligheter   enligt   lagen   (1990:409)   om   skydd   för   företagshemligheter.    
Denna   bestämmelse   har   ingen   verkan   på   räckvidden   av   övriga   bestämmelser   i   
kontraktet.   

10.0 U NDERLEVERANTÖR   

Sida    6    av    9   
  

  
  

04   -   K ONTRAKT  
 
 

19



  

  
Leverantören   äger   rätten   att   utan   Kommunen   skriftliga   godkännande   anlita   
underentreprenörer   för   städ   och   drift   av   caféverksamheten.   Leverantören   äger   dock   
inte   rätt,   att   utan   Kommunens   skriftliga   godkännande,   anlita   
underleverantör/-entreprenör   för   genomförande   av   övriga   delar   av   uppdraget.     
Leverantören   får   vidare   inte   utan   Kommunens   skriftliga   godkännande   hyra   ut   
anläggningen   i   sin   helhet   eller   del   av   den   i   andra   hand.   Avtal   med   andra   parter   där   
uppdrag   bedrivs   i   anläggningen   får   inte   sträcka   sig   längre   än   Leverantörens   
kontraktsperiod   för   detta   kontrakt.   
Vid   utförande   av   uppdrag   enligt   detta   kontrakt   ansvarar   alltid   Leverantören   för   
underleverantör   såsom   för   sitt   eget   arbete.   

11.0 S OCIALA     HÄNSYN    -    SÄRSKILDA     KONTRAKTSVILLKOR   
Vid   utförandet   av   tjänster   enligt   detta   kontrakt   ska   Leverantören   följa   ILO:s   
(International   Labour   Organization)   åtta   (8)   kärnkonventioner   och   övriga   nedan   
angivna   villkor:   
● Konvention   (nr.   29)   om   förbud   mot   tvångs-   och   straffarbete   
● Konvention   (nr.   87)   om   föreningsfrihet   och   skydd   för   organisationsrätten   
● Konvention   (nr.   98)   om   rätten   att   organisera   sig   och   förhandla   kollektivt   
● Konvention   (nr.   100)   om   lika   lön   för   lika   arbete,   oavsett   kön   
● Konvention   (nr.   105)   om   avskaffande   av   tvångsarbete   
● Konvention   (nr.   111)   om   diskriminering   vid   anställning   och   yrkesutövning   
● Konvention   (nr.   138)   om   minimiålder   för   arbete   
● Konvention   (nr.   182)   mot   de   värsta   formerna   av   barnarbete   
● FN:s   barnkonvention,   artikel   32   
● Det   arbetarskydd   och   den   arbetsmiljölagstiftning   som   gäller   i   tillverkningslandet   
● Den   arbetsrätt,   inklusive   regler   om   minimilön   och   det   socialförsäkringsskydd   som   

gäller   i   tillverkningslandet   
  

Uppföljning   av   villkoren   i   detta   avsnitt   kan   ske   genom   Kommunen   eller   genom   
utomstående   kontrollorganisation.   
Vid   Leverantörens   överträdelse   av   någon   bestämmelse   i   ovan   angivna   
kärnkonventioner   har   Kommunen   rätt   att   säga   upp   detta   avtal   med   omedelbar   
verkan.   

12.0 A NTIDISKRIMINERINGSKLAUSUL   
Leverantören   förbinder   sig   att   vid   utförande   av   detta   kontrakt   följa   alla   svenska  
lagar   mot   diskriminering   som   gäller   under   kontraktsperioden.   

13.0 S EKRETESS   
Med   anledning   av   detta   kontrakt   kommer   Leverantören   att   få   ta   del   av   handlingar   
och/eller   uppgifter   för   vilka   det   råder   sekretess   hos   Kommunen.   Leverantör   som   
omfattas   av   2   kap.   1   §   offentlighets-   och   sekretesslagen   (2009:400)   är   direkt   
underkastad   reglerna   i   offentlighets-   och   sekretesslagen.   
Leverantören   förbinder   sig   i   och   med   träffandet   av   detta   kontrakt   att   inte   röja   hos   
Kommunen   förekommande   sekretessbelagd   uppgift   eller   uppgift   rörande   
Kommunens   interna   förhållande,   vare   sig   det   sker   muntligen,   genom   att   handling   
lämnas   ut   eller   det   sker   på   annat   sätt   samt   att   inte   utnyttja   sådan   uppgift.   
Leverantören   ska   informera   sin   personal   om   denna   sekretess   samt   tillse   att   berörd   
personal,   inklusive   elever,   praktikanter   och   motsvarande,   undertecknar   förbindelse   
om   tystnadsplikt.   Leverantören   ska   träffa   avtal   om   denna   tystnadsplikt   med   de   
underleverantörer   som   får   del   av   handling   eller   uppgift   för   vilka   det   råder   sekretess   
hos   Kommunen.     
Leverantören   svarar   för   att   dennes   personal   och   eventuella   underleverantörer   
känner   till   och   följer   ovanstående   bestämmelser.   Sekretesskyldigheten   gäller   även   
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efter   det   att   avtalet   i   övrigt   upphört   att   gälla.   Kommunens   ansvar   för   sekretess   
regleras   i   gällande   lagstiftning.   
Brott   mot   tystnadsplikten   kan   innebära   hävning   av   kontraktet.   

14.0 K ONTRAKTSÖVERLÅTELSE   
Leverantören   får   inte   överlåta,   upplåta   eller   pantsätta   detta   kontrakt   utan   
Kommunens   skriftliga   godkännande.     

15.0 I NFÖR     KONTRAKTSAVSLUT   
Leverantören   ska   vid   begäran   från   Kommunen   överlämna   en   förteckning   som   
innehåller   följande   uppgifter:     
- En   sammanställning   av   de   två   senaste   årens   uppföljningsrapporter.   
- En   förteckning   avseende   bemanning   av   anläggningen.   Av   förteckningen   ska   

framgå   antalet   anställda   personer   i   kategorier   med   aktuell   lönekostnad   för   
respektive   kategori/kompetensgrupp.     

- En   förteckning   över   de   inventarier   som   Leverantören   äger,   men   Kommunen   har   
rätt   att   förvärva.   Av   förteckningen   ska   framgå   fabrikat/typ,   fabrikationsår   och   
bedömt   värde.   

Vid   eventuellt   byte   av   leverantör   ska   Leverantören   till   ny   leverantör,   lämna   de   
uppgifter   som   är   specifika   för   objektet   och   som   Leverantören   fått   sig   till   del   genom   
utförandet   av   uppdraget.     

15.1 Ö VERTAGANDE     AV     VERKSAMHET   
Leverantören   ska   presentera   en   plan   för   säkring   av   kvaliteten   i   händelse   av   att   det  
blir   aktuellt   med   övergång   av   tjänst   från   Leverantören   till   annan   
leverantör/entreprenör.   
I   händelse   av   att   verksamheten   övergår   till   annan   leverantör   ska   Leverantören   
medverka   till   att   övergången   sker   med   minsta   möjliga   olägenhet   för   besökarna   och   
Kommunen.   

16.0 F ORCE     MAJEURE     
Om   part   helt   förhindras   att   fullgöra   avtalet   av   omständighet   utanför   parts   kontroll   
och   som   part   inte   skäligen   kunde   förväntas   ha   räknat   med   vid   kontraktets   träffande   
och   vars   följder   part   inte   heller   kunde   ha   undvikit   eller   övervunnit   såsom   exempelvis   
egen   eller   annans   arbetskonflikt,   blixtnedslag,   eldsvåda,   naturkatastrof,   krig,   
terroristhandling,   mobilisering,   rekvisition,   beslag,   valutarestriktioner,   uppror   och   
upplopp,   beslut   av   svensk   eller   europeisk   myndighet,   inskränkning   i   tillförsel   av   el,   
värme   eller   vatten,   avbrott   i   samfärdsel   översvämning,   oframkomliga   vägar   eller   
liknande   omständigheter   eller   av   att   parts   underleverantör   förhindrats   att   fullgöra   
sin   leverans   på   grund   av   omständigheter   som   här   angivits,   ska   detta   utgöra   
befrielsegrund   som   medför   framflyttning   av   tidpunkt   för   prestation   och   befrielse   från   
vite   och   andra   påföljder.     
Part   som   önskar   befrielse   enligt   ovan   ska   utan   dröjsmål   underrätta   den   andra   parten   
därom   och   –   så   långt   praktiskt   möjligt   –   underrätta   den   andra   parten   om   den   
förväntade   varaktigheten   av   den   befriande   omständigheten   liksom   bedömning   av   
tidpunkten   för   dess   upphörande.     
Om   kontraktets   fullgörande   till   väsentlig   del   förhindras   för   längre   tid   än   tre   (3)   
månader   på   grund   av   befriande   omständighet   äger   part   rätt   att   skriftligen   frånträda   
kontraktet.   

17.0 T VISTELÖSNING     OCH     TILLÄMPLIG     LAG     
Tvister   angående   tolkning   och   tillämpning   av   kontraktet   och   därmed   
sammanhängande   rättsförhållanden   ska   i   första   hand   avgöras   genom   förhandling   
parterna   emellan.   Om   inte   uppgörelse   nås   vid   dessa   förhandlingar   ska   tvisten   
avgöras   av   svensk   allmän   domstol,   tingsrätten   i   Norrköping.     
Rättigheter   och   skyldigheter   enligt   detta   kontrakt   bestäms   av   svensk   lag.     

Sida    8    av    9   
  

  
  

04   -   K ONTRAKT  
 
 

21



  

  
  

18.0 K ONTRAKTETS     UNDERTECKNANDE   
Detta   kontrakt   har   upprättats   i   två   (2)   likalydande   exemplar   varav   vilka   parterna   har   
erhållit   varsitt.     
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För   Kommunen   
  
  

…………………………………………………   
Ort   och   datum   
  
  

…………………………………………………   
Underskrift   behörig   företrädare   
  
  

…………………………………………………   
Namnförtydligande   
  
  
  

För   Leverantören   
  
  

…………………………………………………   
Ort   och   datum   
  
  

…………………………………………………   
Underskrift   behörig   företrädare   
  
  

…………………………………………………   
Namnförtydligande   
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1.0 A LLMÄNT     
Syftet   med   Centralbadet   är   att   anläggningen   ska   utnyttjas   så   mycket   och   av   så   
många   som   möjligt.   

2.0 B AKGRUND     
Nuvarande   entreprenör   bemannar   Centralbadet   inom   driften   med   denna   
bemanning.   
● 1.9   årsarbetare   inom   vattenrening   
● 17.1   årsarbetare   som   bad-   och   friskvårdsvärdar   
● 1.5   årsarbetare   som   gruppträningsinstruktörer     
  

Sammanlagt   totalt   20.5   årsarbetare   inom   drift.     

3.0 I NFORMATION     OM     ANLÄGGNINGEN     
  

  

  

 

F ÖRUTSÄTTNINGAR     OCH     KRAV  
D RIFT     AV     CENTRALBADET  

KS   2020/1455  

 

 

  

Inomhusbadet     
Simbassäng   14,25x25m,   7   banor,   vattendjup   1,2   -   4   m,    temp  

28º    trampolin   5   m,   svikt   1   och   3   m   
Undervisningsbassäng     12,8x8m,   djup   0,7-0,9   m,      temp   30º   
Oasen   Äventyrsbad,   28º   
Croco   Island   Äventyrsbad   för   de   minsta,   30º   
Åskådarläktare   Cirka   250   sittplatser   
Gym   Oinredd   
Solarier   4   st   hytter.   
Relaxavdelning   Bastu,   ångbastu,   kallbassäng,   bubbelpool,   

värmerum   
Massagerum   Oinredd   
Spinningrum   Oinredd   
Stor   aerobicsal   Oinredd   
Liten   aerobicsal   Oinredd   
Cafeteria     
Serviceavdelning   för   
bad   och   gym   i   
entréplanet   

För   damer,   2   st   bastu   samt   duschrum   med   11   
duschar   och   omkl.   med   179   helskåp     
För   herrar,   2   st   bastu   samt   duschrum   med   10   
duschar   och   omkl.   Med   262   hel-,   samt   42   
halvskåp     

Serviceavdelning   för   
motionsrum,   plan   1   

För   damer   2   st   bastu,   samt   duschrum   med   9   
duschar   och   omkl.   Med   157   helskåp.   

Anläggningen   är   
anpassad   för   
funktionshindrade     

Bl.a   2   omklädningsrum   med   plats   för   ledsagare.   
Hiss   ned   till   omklädning   och   direkt   upp   till   
simhallen.   Spec.badrullstolar.     

Entré   och   servering   
med   kök.   

  

Utomhusbadet     
Simbassäng   21x50m,   8   banor,   djup    1,2-1,9   m,    temp   28º   
Hoppbassäng   diameter   20m,   djup   4,6m,   temp   28º   

Trampolin   3,   5,   7.5   och   10   m.   Svikt   1   och   5   m   
Undervisningsbassäng   12,5x25   m,   djup   0,7-1,1   m,     temp    28º   
Plaskbassäng   14x20m,   djup    0,15-0,40   m,      temp    28º   
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4.0 U PPDRAG   
Leverantören   ska   driva   och   utveckla   verksamheten   i   Centralbadet.   
Det   förutsätts   att   Leverantören   följer,   lagar,   författningar,   anvisningar   och   
föreskrifter   som   gäller   för   verksamheten,   samt   att   Leverantören   har   god   
omvärldsorientering.   Med   anvisningar   kan   exempelvis   avse   sådant   som   gäller   vid   
rådande   pandemi,   från   FHM.   
Anläggningen   ska   i   första   hand   ställas   till   allmänhetens   förfogande,   vilket   ska   
prägla   alla   verksamheter,   samtidigt   som   den   ska   fungera   som   central   anläggning   
för   träning   och   tävling   inom   framförallt   simsport.   

4.1 A LLMÄNNA     KVALITETSKRAV   
Verksamheten   vid   Centralbadet   ska   bedrivas   så   att   anläggningen;   

● är   känd   för   boende   i   Norrköpings   kommun   där   anläggningen   kontinuerligt   
marknadsförs,   och;   

● marknadsförs   och   drivs   på   ett   sätt   så   att   den   blir   en   tillgång   för   kommunens   
besöksnäring   med   människor   från   andra   närliggande   kommuner,   och;   

● erbjuder   ett   minst   lika   brett   utbud   som   idag   av   aktiviteter   och   upplevelser   inom   
områdena   bad,   rekreation,   rehabilitering,   motion   och   idrott,   och;   

● möjliggör   för   besökare   i   alla   åldrar   att   delta   i   olika   typer   av   hälsofrämjande   
aktiviteter,   och;   

● i   första   hand   ställs   till   allmänhetens   förfogande   vilket   ska   prägla   alla   
verksamheter,   och;   

● fungerar   som   en   central   anläggning   för   träning   och   tävling   för   framförallt   
simsport.     

  
Leverantören   ska   aktivt   arbeta   för   att   nå   följande   mål;   
● En   övervägande   majoritet   av   besökarna   anser   att   öppettider   och   service   ger   dem   

goda   möjligheter   att   utnyttja   anläggningen.   
● En   övervägande   majoritet   av   besökarna   anser   att   det   enskilda   besöket   har   gett   

det   utbyte   som   förväntades   eller   bättre.   
● En   övervägande   majoritet   av   besökarna   anser   att   anläggningen   upplevs   som   ren   

och   inbjudande.   
Måluppfyllelsen   av   ovan   punkter   mäts   genom   kontinuerliga   NKI:er.   Uppnås   inte   målen   

ska   Leverantören   i   samverkan   med   kommunen   ta   fram   åtgärdsplaner   för   att   bättre   
möta   målen.   Visar   det   sig   vid   en   kontroll   att   Leverantören   inte   arbetar   efter   en   
sådan   åtgärdsplan   och   att   målen   inte   bättre   tillgodoses   anses   detta   som   en   
leveransbrist   som   hanteras   i   enlighet   med   Kontraktet.     

4.2 Ö PPETTIDER   
Öppettider   enligt   bilaga   07   –   Ersättningar   och   tillgänglighet.   Eventuella   förändringar   
kan   ske   efter   överenskommelse   med   Kommunen.   

4.3 F ÖRBEHÅLL   

4.3.1 Skolbad/förskolebad   inomhus   
Skolor/förskolor   ska,   mot   särskild   taxa   (se   bilaga   07   –   Ersättningar   och   
tillgänglighet),   ges   tillträde   till   simbassängen   och   omklädnad   och   duschplatser   
mellan   klockan   08.00-15.00   under   skoltid.   Simskoleeleverna   ska   ges   tillträde   till   
simundervisningsbassängen   och   omklädnad   och   duschplatser   under   skoltid.     
Leverantören   ska   utan   kostnad   för   förskolan/skolan   tillhandahålla   simskollärare   för  
grupper   om   minst   10   elever   om   förskolan/skolan   så   önskar.     
Grupper   ska   alltid   följas   av   skolpersonal   som   ska   ha   ett   aktivt   ansvar   för   gruppen.      
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4.3.2 Norrköpings   kommun   
Norrköpings   kommun   äger   rätt   att   nyttja   Centralbadet   i   den   omfattning   som   
framgår   av   upphandlingsdokumentet   utan   att   erlägga   särskild   ersättning   till   
Leverantören.   
Ändrade   tider   och   dagar   för   Kommunens   nyttjande   sker   efter   överenskommelse   
med   Leverantören.   Om   överenskomna   tider   inte   utnyttjas   har   Leverantören   rätt   att   
använda   dem   till   annan   verksamhet.     
För   tävlingar   har   Norrköpings   kommun   rätt   att   disponera   hela   anläggningen   med   
läktare   fyra   (4)   dagar   per   år.   Behöver   Norrköpings   kommun   fler   tävlingsdagar   får   
Norrköpings   kommun   och   Leverantören   träffa   överenskommelse   om   detta.   
Norrköpings   kommun   eller   den   Norrköpings   kommun   upplåter   anläggningen   till   
genomför   grovstädning   efter   varje   tillfälle.   
Norrköpings   kommun   äger   rätt   att   disponera   panelväggen   belägen   ovanför   
restaurangen   för   reklam.   
Norrköpings   kommun   har   genom   av   anläggningen   nyttjande   föreningar   rätt   att   
inom   anläggningen   sälja   badprodukter   till   egna   medlemmar.   Omfattningen   av   
produktmontrar   överenskommes   mellan   Leverantören   och   Norrköpings   kommun.   
För   förvaring   av   nyttjande   föreningars   elitsimmares   personliga   träningsutrustning   
upplåtes   minst   25   skåp   på   herr-,   och   minst   25   skåp   på   damavdelningen   till   
Norrköpings   kommun   utan   att   särskild   ersättning   utgår.   

4.4 L EVERANTÖRENS     ARRANGEMANG   
Leverantören   har   rätt   att   bryta   förskolans/skolans   respektive   Norrköpings   
kommuns   tillgång   till   badet   vid   två   (2)   tillfällen   per   år,   om   högst   en   (1)   dag   per   
tillfälle,   för   egna   arrangemang.   Berörda   parter   ska   underrättas   om   sådana   
arrangemang   i   skäligen   god   tid.   Önskar   Leverantören   fler   tillfällen   för   egna   
arrangemang   får   överenskommelse   träffas   med   skolan   och   Norrköpings   kommun.     

4.5 C AFETERIAVERKSAMHETEN   

4.5.1 Allmän   information   
I   anläggningen   finns   en   cafédel.   Leverantören   ska   bedriva   denna   verksamhet   själv   
eller   genom   underleverantör.   I   det   fall   en   underleverantör   används   får   
Leverantörens   avtal   med   denne   inte   vara   längre   än   avtalet   med   Kommunen   
gällande   driften   av   anläggningen.   Överenskommelse   om   avstående   från   
besittningsskydd   ska   vid   behov   tecknas   mellan   Leverantören   och   
underleverantören.   

4.5.2 Utbud   
Leverantören   ska   sträva   efter   att   ha   en   uttalad   hälsoprofil   i   sitt   utbud.   

4.6 F YSISK     MILJÖ     OCH     SÄKERHET   

4.6.1 Vatten   och   luft     
Vattnet   i   bassängerna   ska   vara   av   mycket   god   beskaffenhet   och   renhet.   Detta   
innebär   att   vattnet,   förutom   att   vara   estetiskt   tilltalande,   av   hygieniska   och   
säkerhetsskäl   även   ska   uppfylla   krav   enligt   gällande   lagar   och   förordningar.   
Vatten-   och   luftförhållanden   ska   på   alla   punkter   uppfyller   myndighetskraven.   
Leverantören   ska   ha   personal   som   är   utbildad   i   badvattenrening.   

4.6.2 Bullernivå   
Leverantören   ska,   utifrån   byggnadernas   utformning,   verka   för   lägsta   möjliga   
ljudnivå.     
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4.6.3 Bevakning   och   säkerhet   
Bevakning   ska   ske   på   sådant   sätt   att   drunkningar   och   personskador   förhindras.   
Livräddnings-   och   vaktkunnig   personal   ska   finnas   på   sådana   platser   och   i   sådan   
omfattning   att   god   uppsikt   över   bassänger   och   anordningar   kan   hållas.   
Leverantörer   ska   säkerställa   att   det   finns   funktionell   livräddningsutrustning,   som   
exempelvis   livräddningslinor,   bojar,   hjärtstartare.   Se   även   bilaga   06   –   
Gränsdragningslista.     

4.7 K ONTAKTER     MED     ENSKILDA     BESÖKARE     OCH     FÖRENINGAR     
En   välkomnande   attityd   ska   alltid   visas   gentemot   besökarna   och   personalen   ska   
vara   tillgänglig   för   att   svara   på   frågor,   ge   service   och   ta   emot   synpunkter   och   
önskemål.   
Besökande   i   anläggningen   ska   även   ha   möjlighet   att   träffa   ansvarig   personal   för   att   
lämna   klagomål.   Samtliga   klagomål   ska   undersökas.   De   som   klagat   ska   så   snart   
som   möjligt   erhålla   en   förklaring   till   det   inträffade   och   om   det   är   befogat   få   en   
ursäkt   från   ledningen.   Det   åligger   Leverantören   att   skyndsamt   rapportera   
klagoärenden   som   är   av   sådan   art   Leverantören   borde   eller   bort   inse   att   detta   kan   
vara   av   kommunalt   intresse.   
Ett   telefonnummer   ska   även   göras   känt   där   personal   ska   kunna   ge   upplysningar   
och   ta   emot   synpunkter   och   ev.   klagomål.   
Leverantören   ska,   på   ett   positivt   sätt,   hantera   synpunkter   och   önskemål   som   inte   
omedelbart   kan   tillgodoses.   

5.0 H EMSIDA   
Leverantören   ska   ha   en   hemsida   där   öppettider   och   priser   är   tillgängliga.   Hemsidan   
ska   som   senast   sex   (6)   månader   från   Avtalad   leveransdag   vara   
tillgänglighetsanpassad   i   enlighet   med   WCAG   2.1aa   eller   senare.   

6.0 S KÖTSEL     AV     ANLÄGGNINGEN   
6.1 A NSVARSFÖRDELNING      

Leverantören   svarar   för   den   drift   och   skötsel   som   framgår   av   bilaga   06   -   
Gränsdragningslista.     

6.2 S NÖRÖJNING     
Snöröjning   och   halkbekämpning   av   entréer,   trappor   och   utrymningsvägar   enligt   
bilaga   09e   –   Karta   halkbekämpning.   

6.3 S TÄDNING   
Anläggningen   ska   hållas   ständigt   ren   så   att   inte   sanitära   olägenheter   uppstår.    
Städning   ska   ske   med   god   kunskap   om   hur   avsedda   ytor   görs   rena   utan   att   riskera   
att   byggnadens   befintliga   skick   försämras   och/eller   att   någons   hälsa   
skadas/påverkas   negativt.   Nedan   angivna   riktlinjer   är   ej   heltäckande,   men   ska   vara   
vägledande   för   Leverantörens   städning.   
Städning   med   högtryckstvätt   får   inte   förekomma.   

6.3.1 Daglig   städning   
Ytor   utanför   bassänger   där   det   uppträder   smuts,   skräp   och/eller   vatten.   

6.3.2 Periodisk   städning   
Med   vissa   intervaller,   med   för   avgränsad   anläggningsyta   lämplig   frekvens   som   en   
gång   varannan   dag,   var   vecka   eller   var   14:e   dag.     
Olika   ytor   kan   behöva   städas   olika   ofta.   
Kombimaskin   med   för   golvet   lämplig   skurrondell   används.     
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6.3.3 Torra   utrymmen   
Moppning   med   torr   eller   fuktad   duk   eller   rengöring   med   lämplig   sopmaskin.     

6.3.4 Blöta   utrymmen   
Duschrum,   bassängrum   och   liknande   fuktas   och   skrapas   torra   med   gummiraka.   

6.3.5 Smutsade   ytor   eller   fläckar   
Löses   med   lämpligt   lösningsmedel   och   bearbetas   med   gummiraka   eller   med   för   
ytan   lämplig   skurduk   i   undantagsfall   om   så   krävs.     

6.3.6 Lösningsmedel   
I   första   hand   enbart   vatten,   i   andra   hand   svagt   alkaliska   (pH<9,5)   eller   svagt   sura   
för   ytan   lämplig   skurduk   (pH>5,5).   I   undantagsfall   på   ”tuffare”   fläckar   kan   starkare   
medel   användas.   

6.3.7 Fönster   
Rengörs   så   ofta   att   kunderna   upplever   dem   som   rena   och   således   eller   efter   behov.     
Fönster   ska   dock   som   minst   tvättas   grundligt   minst   en   gång   per   år.   

6.3.8 Bassäng   
Rengörs   med   bottensug   varje   dygn.   Där   vattenytan   möter   vertikal   vägg   ska   ges   
särskild   städuppmärksamhet.   

6.3.9 Särskilda   publika   arrangemang   
Städning   sker   innan   annan   verksamhet   startar.   

6.3.10 Restaurangkök   
Städas   och   torkas   efter   verksamhetens   slut   varje   dag.   Inga   matvaror   ska   finnas   
framme   då   anläggningen   är   stängd.     

6.4 B ESIKTNING   
Anläggningen   upplåtes   i   befintligt   skick.   Inför   entreprenadens   start   ska   gemensam   
besiktning   göras   av   anläggningen.   Därefter   ska   besiktning   göras   varje   år.   Åtgärd   
som   är   hänförlig   till   planerat   underhåll   och   är   viktig   för   drift   och   miljö   ansvarar   
kommunen   för.   Konstaterade   brister   hänförliga   till   de   uppgifter   som   åligger   
Leverantören   ska   åtgärdas   och   bekostas   av   Leverantören.   

6.5 B YGGNADSARBETEN   
Eventuella   byggnadsarbeten   avseende   underhåll,   ny-,   om-   eller   tillbyggnad   kan   
initieras   av   part   och   diskuteras   mellan   parterna.   Leverantören   kan   tillåtas   bekosta   
ny,   om-   och   tillbyggnad   om   det   godkänts   av   Kommunen.     
Under   avtalsperioden   kommer   anläggningen   att   renoveras,   vilken   kan   komma   att   
göras   vid   flera   tillfällen.   Just   nu   pågår   renoveringen   av   dusch-   och   
omklädningsrum.   
Renoveringsarbeten   planeras   och   genomförs   i   första   hand   på   ett   sådant   sätt   att   
anläggningen   inte   ska   behöva   stängas   på   grunder   av   renoveringsarbeten.   
De   planerade   renoveringarna   kommer   eventuellt   att   kräva   viss   anpassning   av   
verksamheten   från   Leverantörens   sida.     

6.6 Å TERLÄMNANDE     AV     NYCKLAR   
Leverantören   ska   vid   koncessionens   upphörande   överlämna   samtliga   grind-   och   
dörrnycklar,   även   om   de   anskaffats   av   Leverantören.   

7.0 K VALITETSUTVECKLING   
Verksamheten   ska   präglas   av   ett   systematiskt   utvecklings-   och   förändringsarbete   
så   att   hänsyn   kan   tas   till   förändringar   i   kommuninvånarnas   eller   samhällets   behov,   
krav   och   förväntningar.   
Leverantören   ska   följa   sina   i   upphandlingen   redovisade   rutiner   för   kontinuerligt   
kvalitetsarbete,   kvalitetskontroll   och   utvärdering   samt   tillämpa   ett   fungerande   
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system   för   dokumentation   av   kvalitetsarbetet,   kvalitetskontroll   och   utvärdering   för   
all   verksamhet   som   Leverantören   bedriver   inom   anläggningen.   

8.0 M ILJÖHÄNSYN /E NERGI   
Maskiner,   kemikalier   och   annat   förbrukningsmaterial   ska   uppfylla   kommunens   vid   
var   tid   gällande   miljökrav .    Leverantörens   verksamhet   ska   medverka   till   en   
energioptimering   av   anläggningen.   

9.0 M ARKNADSFÖRING     OCH     REKLAM   
9.1 M ARKNADSFÖRING   

Det   åligger   Leverantören   att   själv   marknadsföra   verksamheten   och   anläggningen   så   
att   den   blir   välbesökt   och   att   den   nyttjas   på   avsett   sätt.   Föreningar   verksamma   i   
anläggningen   marknadsför   sin   egen   verksamhet   och/eller   tillsammans   med   
Leverantören.   

9.2 R EKLAMPLATSER     
Leverantören   kan   efter   inhämtat   skriftligt   tillstånd   från   Kommunen   upplåta   
reklamplatser   inom   anläggningen   och   har   rätt   till   samtliga   reklamintäkter   om   inte   
parterna   överenskommer   om   annat.   
Reklamplatserna   får   inte   användas   till   reklam   för   tobak   och   alkoholhaltiga   drycker   
och   könsdiskriminerande   eller   sexistisk   reklam   får   inte   förekomma.   

10.0 U PPFÖLJNING     OCH     INFORMATION   
10.1 U PPFÖLJNING   

Parterna   ska   regelbundet   genomföra   uppföljningsmöten   för   att   gå   igenom   
verksamhet,   kvalitet   och   utveckling.   Leverantören   ansvarar   för   att   kalla   till   dessa   
möten   med   en   frekvens   om   minst   en   (1)   gång   per   halvår.   
Leverantören   ska   regelbundet   genomföra   kundundersökningar,   som   ger   underlag   
för   bedömning   av   kvalitetsutvecklingen.   
Vid   kommunens   uppföljning   av   verksamheten   åligger   det   Leverantören   att   biträda   
Kommunen.   Därvid   ska   Leverantören   lämna   all   erforderlig   information   och   de   
handlingar   som   Kommunen   begär.     

10.2 I NFORMATION   
Verksamhetsberättelse   avseende   föregående   år   ska   överlämnas   senast   tre   (3)   
månader   efter   verksamhetsårets   utgång.   
Leverantören   tillhandahåller   kommunen   följande   handlingar   och   uppgifter   under   
entreprenadtiden:   

● Sammanställning   av   utförda   kundundersökningar,   
● Kopior/schema   på   öppethållande   och   fördelning   av   tider,   
● Antal   besökare   och   kategorier.   
● Månadsvis   lämna   avvikelserapport   

11.0 T ILLSTÅND   
11.1 T ILLSTÅND     FRÅN     MYNDIGHETER   

Leverantören   och   eventuella   underentreprenör   ska   ha   och   vid   begäran   redovisa   
erforderliga   tillstånd   för   verksamhetens   bedrivande.   

11.2 A NMÄLAN     TILL     MYNDIGHETER   
Leverantören   ombesörjer   myndighetskontakter   och   bekostar   samtliga   anmälningar   
till   myndigheter,   som   erfordras   för   entreprenadens   genomförande.   
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Kopior   på   besiktningsdokument   och   andra   handlingar   sändes   till   Kommunen.     
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1.0 P RISER     OCH     ERSÄTTNING     
1.1 G RUNDPRISER     FÖR     ALLMÄNHET     FÖR     BAD   

G ÄLLANDE     FRÅN    A VTALAD     LEVERANSDAG .   2021-06-01.   I    PRISET     INGÅR     ÄVENTYRSBAD ,   
MOTIONSSIM ,    RELAX     OCH     UTOMHUSBAD .   
Priser   bestäms   av   Leverantören.   
Minst   följande   priskategorier   ska   finnas.   

● Barn   0-2   år   
● Barn   och   ungdom   3-17   år   
● Studerande   
● Pensionärer   
● Familj   (vuxen   +   barn)   

Priser   för   barn   och   unga   (3-17   år),   studerande,   pensionärer   och   familj   ska   vara   
rabatterat.     
Entré   för   barn   under   3   år   ska   vara   kostnadsfritt.   
Priser   i   cafeterian   bestämmer   Leverantören   eller   underentreprenör.   

1.2 G RUNDPRIS     FÖR     ALLMÄNHET     VID     TRÄNING   
Pris   för   träning   bestäms   av   Leverantören.   
Det   står   Leverantören   fritt   att   välja   om   pris   för   träning   ska   ingå   i   entrépris   enligt   
punk   1.1   ovan,   eller   om   det   ska   lösas   enskild   entrébiljett   och/eller   
kombinationsbiljett   bad/träning.   

1.3 G RUNDPRIS     FÖR    S KOLA   
Skolbad   vardagar   före   15.00     
Pris   15   kr   per   deltagande   elev.   
Medföljande   skolpersonal   deltar   utan   kostnad.   

1.4 L EVERANTÖRENS     ERSÄTTNING     TILL     KOMMUNEN     
Kompletteras   vid   avtalstecknande   

Ingående   år   från   1/6   därefter   på   kalenderår   1/1-31/12   
Ersättningen   justeras   årligen   enligt   avtalets   indexklausul.   

2.0 Ö PPETHÅLLANDE   
Nedan   angivna   öppettider   ska   ses   som   minimikrav.   Justeringar   och   avsteg   får   
förekomma   undantagsvis   efter   skriftlig   överenskommelse   med   Beställaren.   

2.1 P ERIODEN    1    SEPTEMBER    -   15    MAJ                         ÖPPET     IDAG   
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Gällande   från  Indexdatum  Index  %  Belopp  
2021-06-01  Okt   2020  Att   kompl.  Basersättning  Att   kompl  

Simhall   Måndag   
Tisdag   
Onsdag   
Torsdag   
Fredag   
Lördag   
Söndag   

6.30-15.30,18.00-20.30  
6.30-19.30   
6.30-20.30   
6.30-19.30   
6.30-20.30     
8.00-17.30   
11.00-16.30   

Gym   Måndag-fredag   
Lördag   
söndag     

6.30-20.30   
  8.00-17.30     
  8.00-19.30     

Oasen   Måndag-fredag   
Lördag   
söndag     

10.00-20.00   
10.00-17.30     
10.00-18.00     
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2.2 P ERIODEN    16    MAJ    -   31    AUGUSTI   

3.0 T ILLGÄNGLIGHET     FÖR    F ÖRENINGSLIVET       
Kommunen,   genom   Kultur-   och   fritidskontoret,   disponerar   bassängerna   enligt   
nedan   angivna   tider   för   vidareuthyrning   till   föreningslivet.   Tiderna   disponeras   av   
KoF   utan   att   ersättning   utgår   till   Leverantören.     

3.1 P ERIODEN    1    SEPTEMBER    -15    MAJ   

3.1.1 25   –metersbassäng   inne     

Efter   behov   kan   morgonträning   ske   06.00-07.30.   

3.1.2 Undervisningsbassäng     

3.2 P ERIODEN    16    MAJ    -   31    AUGUSTI   

3.2.1 50-metersbassäng     

3.2.2 25-metersbassäng   ute   
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Croco   Island   Måndag-fredag     
Lördag   
Söndag   

6.30-20.00   
10.00-17.30     
10.00-18.00   

Relaxavdelning   Måndag   
Tisdag   
Onsdag   
Torsdag   
Fredag   
Lördag   
Söndag   

7.00-20.30     
8.00-20.30     
7.00-20.30   
7.00-20.30   
7.00-20.30   
8.00-16.30     
8.00-19.30     

  
Anläggningen   är   stängd   Julafton,   Juldagen   och   Nyårsdagen.     

Hela   anläggningen   inkl    utebadet    har   samma   öppettider   som   under     
vintersäsongen   förutom   lördag   och   söndag   då   anläggningen   stänger   
kl   17.30.   
Anläggningen   är   stängt   midsommarafton   och   midsommardagen   

måndag   15.00-15.30   fyra   banor,   15.30-18.00    fem   banor,   samt   
18.00-20.30   två   banor.   

tisdag   15.00-19.00   tre   banor,   19.00-19.30   fyra   banor   samt   
19.30-21.30   sju   banor   

onsdag   15.00-19.00   tre   banor   samt   19.00-20.00   fyra   banor   
torsdag   15.00-18.30   tre   banor,   18.30-19.30   fyra   banor   samt   

19.30-21.30   sju   banor   
fredag   15.00-17.00   fyra   banor,   17.00-18.00   tre   banor   samt   

19.00-20.00   fyra   banor   
lördag   08.00-10.00   fyra   banor   
söndag   08.30-11.00   sju   banor,   14.00-16.30   tre   banor   samt   16.30-19.30   

sju   banor   

måndag   –fredag   15.00-20.00   
lördag   08.30-11.45   
söndag   08.30-11.00,   14.00-19.30   

måndag-fredag  08.00-10.00   fyra   banor   samt   15.30-19.30   fyra   
banor   

lördag   08.00-11.00   fyra   banor   
söndag   16.00-18.00   fyra   banor   
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Smärre   förändringar   i   tillgång   till   simbanor   kan   göras   i   samråd   mellan   Kommunen   
genom   Kultur-   och   fritidskontoret,   och   Leverantören.   
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måndag   08.00-10.00   fyra   banor   samt   16.00-19.30   fyra   banor   
tisdag   16.00-19.30   fyra   banor   
onsdag   08.00-10.00   fyra   banor   samt   16.00-19.30   fyra   banor   
torsdag   16.00-19.30   fyra   banor   
fredag   08.00-10.00   fyra   banor   samt   16.00-19.30   fyra   banor   
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L ÖSA     INVENTARIER     SOM     ÄGS     AV     KOMMUNEN :     
  

Typ: Anskaffningsår:   
Bottensug 2010   
Högtalare 2003   
Kassaskåp 1997    Finns   men   används   ej   
Träningstidsklocka   utomhus 2007     
Linor   10st   50m   utebassäng 2007   
Linor    6   st   25m   innebassäng   2018   
Linor   10st   tävlingslinor  2018-2020     
2   st   linvagnar 2020   
Sviktar,   4   st. 2020   2st,   2   okänt.   
  

RESTAURANG   
4   rostfria   bänkar   (2   med   lådor   och   skåp)   
1   kyl   inbyggd   (Kylrum)   
1   sval   inbyggd   
2   kyldiskar   
1   dubbelvask   rostfri   
1   enkelvask   
2   rostfria   hyllor   
1   brickvagn   
  

L ÖSA     INVENTARIER     SOM     ÄGS     AV    NKK:     
  

Scoreboardanläggning 2007   
  

L ÖSA     INVENTARIER     SOM     ÄGS     AV     NUVARANDE     ENTREPRENÖR   
  

Eventuellt   övertagande   av   inventarier   från   tidigare   entreprenör   avgörs   mellan   
tidigare   och   ny   entreprenör.   
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