Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 5.150.000,00 € na zadanie: „Budowa krytej pływalni przy ul.
Wyścigowej w Radomiu”
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu
16.02.2009r.
SEKCJA I: ISTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, Kraj: Polska
Punkt kontaktowy:
Osoba do kontaktów: Robert Pankowski
Tel.: (48) 38–51–001
Fax: (48) 38–51–003
E-mail: mosir@mosir.radom.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mosir.radom.pl
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB
PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI : Jednostka budżetowa Jednostki Samorządu
Terytorialnego.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa krytej pływalni przy ul. Wyścigowej w Radomiu
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostaw lub świadczenia usług: Roboty Budowlane.
Lokalizacja robót budowlanych: Radom.
KOD NUTS: PL128
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie (pod klucz) krytej pływalni przy ul.
Wyścigowej w Radomiu – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu warunki niniejszej
Specyfikacji, oraz o załączone do SIWZ: Program funkcjonalno-użytkowy oraz Koncepcję
architektoniczną wraz z zagospodarowaniem terenu.
Podstawowe wymagania dotyczące obiektu krytej pływalni:
Budynek pływalni piętrowy, wraz z podpiwniczeniem w skład którego wchodzi:
- hala basenowa (basen pływacki 25x16m, basen do nauki pływania 10x12,5m, basen
rekreacyjny 142 m2, basen dla dzieci 58 m2),
- zjeżdżalnie rurowe – ślimakowe sztuk 2,
- zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników,
- zespół szatni przelotowych wraz z sanitariatami,
- zespół sędziowski,
- zespół gastronomii,
- zespół administracji,
- zespół saun,
- widownia na min. 300 osób,

- w podpiwniczeniu zespół socjalny, techniczny i pomieszczeń technologicznych wraz z
kotłownią gazową.
UWAGA 1: Pływalnia musi spełniać wszystkie normy wymagane przez Światową
Federację Pływacką (FINA), oraz Polski Związek Pływacki dla organizacji zawodów
pływackich rangi krajowej.
UWAGA 2: Zamawiający wymaga aby przy opracowaniu dokumentacji projektowej i
realizacji robót budowlanych Wykonawca uwzględnił następujące zmiany i uzupełnienia
do załączonej koncepcji architektonicznej:
a) należy zastosować ściankę z blachy nierdzewnej(ekran odgradzający hamownię)zjeżdżalnie od ławek z masażem,
b) należy zastosować ściankę (przeszkloną, składaną częściowo)odgradzającą basen
sportowy od części rekreacyjnej,
c) należy zastosować inny typ schodów (zamknięte podesty) na podest startowy
zjeżdżalni, bez zmiany usytuowania wejścia,
d) proponuje się przeniesienie lokalizacji bramki, umożliwiając dostęp do baru na I
piętrze,
e) proponuje się wykorzystanie części zlokalizowanych na I piętrze pomieszczeń
magazynowych, szatni oraz pomieszczeń biurowych, na pomieszczenie do masażu i
solarium.
Podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia budynku pływalni:
Przedmiotowe wymagania określone zostały w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz
załączniku nr 7 do SIWZ tj. wykazie wyposażenia uzupełniającego do programu
funkcjonalno-użytkowego.
Podstawowe wymagania dotyczące zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni
poliuretanowej:
- wymiary 44m x 24m, pow. 1056 m2,
- warstwa poliuretanowa EPDM przepuszczalna dla wody, o jednorodnej strukturze i barwie,
oraz gr. 13 mm,
- podkład min-syntet. –gr. 35 mm.,
- podbudowa z kamienia łamanego- gr. minimum 23 cm,
- podsypka piaskowa – gr. min. 10 cm,
- odprowadzenie wód opadowych przez odwodnienie liniowe i drenaż,
- oświetlenie płyty boiska przystosowane, do rozgrywek w porze nocnej,
- ogrodzenie płyty boiska (piłko chwyty)- wys. 5 m.
Zakres prac i robót składających się na przedmiot zamówienia:
1) zaprojektowanie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (budowlanej i
wykonawczej) budowy krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla
funkcjonowania tego obiektu i zagospodarowaniem terenu - w oparciu o: Program
funkcjonalno-użytkowy, Koncepcję architektoniczną wraz zagospodarowaniem terenu oraz
warunki techniczne wydane przez dysponentów mediów w zakresie umożliwiającym
uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym m.in..:
- wykonanie aktualizacji map geodezyjnych do celów projektowych;
- wykonanie planu zagospodarowania terenu w granicach lokalizacyjnych - 4 egz;
- wykonanie pełnobranżowych projektów budowlanych – 4 egz.;
- wykonanie pełnobranżowych projektów wykonawczych – 4 egz.;
- wykonanie niezbędnych projektów technicznych;

- wykonanie projektów zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej od miejsc włączenia po 4 egz.;
- wykonanie projektu kolorystyki i aranżacji wnętrz budynku pływalni- 4 egz;
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla
poszczególnych opracowań - po 3 egz.
- wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) - po 3 egz.
- wykonanie ewentualnych uzupełniających badań geologicznych - 3egz.;
- wykonanie wersji elektronicznej zawierającej całość dokumentacji projektowo –
kosztorysowej zapisanej w formie elektronicznej w formacie PDF lub w formacie doc, część
kosztowa w programie kosztorysowym umożliwiającym odczytanie przez program Norma
pogrupowanej w sposób uporządkowany, zgodny z podziałem zastosowanym w wersji
papierowej dokumentacji;
- uzyskanie wszelkich ewentualnych niezbędnych uzgodnień, także dotyczących
dysponowania terenem oraz sprawdzeń w zakresie wymaganym prawem i obowiązującymi
przepisami;
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę na przedmiot objęty
niniejszym zamówieniem (Zamawiający informuje, że wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę może złożyć bezpośrednio Gmina Miasta Radomia).
Uwaga:
Wszystkie w/w plany, projekty i specyfikacje muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
2) budowę :
- krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu w oparciu o sporządzoną dokumentację
(opisana w ppkt 1).
- boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x24 m., o nawierzchni poliuretanowej,
zlokalizowanego przy obiekcje pływalni.
Uwaga 1:
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i
wykonania stacji trafo i sieci energetycznej do stacji trafo, którą wykona Zakład
Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej zawartej z Zamawiającym. Wykonanie
wszelkich sieci energetycznych do przyłączenia do stacji trafo, umiejscowionych na
terenie objętym lokalizacją basenu, pozostaje po stronie wykonawcy, który winien
uwzględnić w swojej ofercie.
Uwaga 2:
Wykonawca nie uwzględnia również w ofercie wykonania sieci gazowej do stacji
redukcyjnej, którą wykona Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. , na podstawie
umowy przyłączenia, zawartej z Zamawiającym. Przyłącza do stacji redukcyjnej wraz
ze stacją na terenie objętym lokalizacją basenu wykonawca winien uwzględnić w swojej
ofercie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowe przedmioty:
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
- 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie.
II.1.8) Podział na części: nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Wartość szacunkowa zamówienia przekracza
wyrażoną w złotych równowartości kwoty 5.150.000,00 EUR, natomiast jest mniejsza od
równowartości kwoty 20.000.000,00 EUR.
II.2.2) Opcje: nie dotyczy.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:17 miesięcy od
dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
- wadium w kwocie 600.000,00 (sześćset tysięcy i 00/100) PLN,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności zamówienia:
Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
są następujące:
1) fakturowanie częściowe: za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres
robót według procentowego zaawansowania wykonanych robót do kwoty nie wyższej niż 90
% wartości umownego wynagrodzenia, z tym, że pierwszą fakturę Wykonawca złoży
Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu minimum 10% zakresu rzeczowego robót,
2) faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości
przedmiotu umowy (protokołem końcowego odbioru robót).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. Złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z

2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami),
1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z późn. zmianami).
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od
wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "zero –
jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może
być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich
nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
3. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dot. sytuacji
podmiotowej
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zmianami), zwanego dalej
„rozporządzeniem”, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz, że wykonawca posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub jest w stanie przedstawić pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty
następujących dokumentów:

a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) – o treści zgodnej ze wzorem
załączonym do materiałów przetargowych.
b) Załącznik nr 2 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
1) Za aktualne uznane zostanie także zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność
potwierdza organ wydający w wymaganym terminie.

Potwierdzenie ,,za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności
zaświadczenia.
2) Wyciąg z rejestru nie stanowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
Przedłożenie wyciągu w miejsce wymaganego zaświadczenia Zamawiający nie uzna za
potwierdzenie spełnienia warunku.
c) Załącznik nr 3 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) Załącznik nr 4 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że
uzyskał zgodę na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
e) Załącznik nr 5 – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) Załącznik nr 6 (należy złożyć w przypadku podmiotów zbiorowych) – aktualna
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
W rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz.1661 z
późniejszymi zmianami), podmiotem zbiorowym jest:
a) osoba prawna,
b) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy
przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków,
c) spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
związku takich jednostek,
d) spółka kapitałowa w organizacji,
e) podmiot w stanie likwidacji,
f) przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną (np. spółka jawna),
g) zagraniczna jednostka organizacyjna.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej składa:
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 2, 3, 4, 6 dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 5 zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz w pkt 2), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce wykonania.
Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z
późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być
udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą
„POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak
takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie
zainteresowanym przedmiotowych informacji.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z
późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania spełnienia wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą udzielać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają
zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł lub posiadają środki finansowe na
rachunku w kwocie nie mniejszej niż w/w, oraz posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 5.000.000 złotych.
Zamawiający w celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia żąda następujących dokumentów:
a) załącznik nr 7 – Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wykonawca posiada na rachunku
kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych lub potwierdzająca, że

wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę min. 2.000.000,00 złotych, lub
potwierdzająca, że łącznie z obydwu w/w źródeł wykonawca wykaże (posiada na rachunku i
posiada zdolność kredytową) kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych, wystawiona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z treści w/w informacji
musi bezwzględnie wynikać spełnienie warunku osiągnięcia w/w kwot.
b) załącznik nr 8 – Poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej
5.000.000 złotych.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz
dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub
przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności:
- wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
roboty budowlane (minimum 2) polegające na wybudowaniu krytej pływalni z co najmniej 5cio torową niecką basenową o wymiarach nie mniejszych niż 25m x 12,5 m.
- dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnościach odpowiednio: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, oraz
instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych, elektrycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych wpisanych na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z późniejszymi zmianami/;
a także zapewni kierowanie prowadzonymi robotami przez kierownika budowy,
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz kierowników robót, posiadających uprawnienia budowlane w
specjalności drogowej oraz w specjalności instalacyjnej odpowiednio:
- w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
- w zakresie instalacji cieplnych i wentylacyjnych,
- w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych.
wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
późniejszymi zmianami/.
Zamawiający w celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym żąda następujących
dokumentów:
a) Załącznik nr 9 - dokumenty uprawnień budowlanych wskazanych osób do
projektowania w specjalnościach odpowiednio: architektonicznej, konstrukcyjno –
budowlanej, oraz instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych, elektrycznych,
wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych, a także dokumenty uprawnień
budowlanych: kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz kierowników robót,
posiadających uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz w specjalności

instalacyjnej odpowiednio:
- w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
- w zakresie instalacji cieplnych i wentylacyjnych,
- w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych,
a także uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające ich członkostwo
we właściwej izbie samorządu zawodowego (Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
b) Załącznik nr 10 – wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie robót budowlanych (minimum 2) polegających na wybudowaniu
krytej pływalni z co najmniej 5-cio torową niecką basenową o wymiarach nie mniejszych niż
25m x 12,5 m. W wykazie należy wskazać dane dot. ilości torów, powierzchni, oraz termin i
miejsce wykonania.
c) Załącznik nr 11 – dokumenty (dla minimum 2 w/w robót budowlanych) potwierdzające,
że roboty wymienione w załączniku nr 10 zostały wykonane z należytą starannością.
SEKCJA IV: PROCEDURA.
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: otwarta
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
1. Cena
- 95 % (max 95 pkt)
2. Okres gwarancji
- 5 % (max 5 pkt)
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 2/2009/ZP
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:
www.bip.mosir.radom.pl, ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 48,80 złotych (w
tym podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Radom,
ul. Narutowicza 9, pok. 51 tel. (048) 385 10 01 w godz. 8 00– 15 00 ) lub otrzymać za
zaliczeniem pocztowym do dnia 02.04.2009r. godz. 9.00.
Dokumenty odpłatne: tak
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 02/04/2009 godzina: 9:00
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: okres w dniach: 60
(od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 02/04/2009
godzina: 9:15
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 26-600 Radom ul. Narutowicza 9, sala
konferencyjna

SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
V.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE
ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Zamawiający zamierza ubiegać się o
dofinansowane Zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-582
Kraj: Polska
e-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: 22 458 77 77, Faks: 22 458 77 00
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom zgodnie z IV ustawy z dnia 20.01.2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmi.).
VI.4.3) źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-582
Kraj: Polska
e-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: 22 458 77 77, Faks: 22 458 77 0

