Znak Sprawy: 6/2010/ZP
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości
kwoty 193.000 euro.

,,Usługa służby ratowniczej na krytych pływalniach ,, Orka”, ,,Delfin” oraz
,,Neptun” w Radomiu’’.
Zamieszczanie obowiązkowe

x

Zamieszczanie nieobowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa: :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu

Adres pocztowy:

ul. Narutowicza 9

Miejscowość: Radom
Tel.: 48 385 10 00

Kod pocztowy:
26-600
Faks: 48 385 10 03

Województwo:
mazowieckie

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.mosir.radom.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli
dotyczy):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego
Jednostki Samorządu terytorialnego
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

Uczelnia publiczna
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić): Jednostka Organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa służby ratowniczej na krytych pływalniach ,, Orka”, ,,Delfin” oraz ,,Neptun” w
Radomiu’’.

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

x

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest osobo-godzina służby ratowniczej na krytych pływalniach „Delfin”
w Radomiu przy ul. Piastowskiej 17 , „Orka” w Radomiu przy ul. Młynarskiej 17 oraz ,, Neptun” w
Radomiu przy ul. Wyścigowej 49 , stanowiących obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Radomiu, w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 r. Orientacyjny wymiar osobo-godzin wynosi
odpowiednio 9.776 godzin(pływalnia „Orka”) , 9.390 godzin (pływalnia „Delfin”) oraz 25.000
godzin (pływalnia ,, Neptun”). Obsługa ratownicza na pływalniach powinna być zapewniona przez
wykwalifikowanych pracowników, posiadających stosowne uprawnienia do samodzielnego
pełnienia służby ratowniczej. Niecka basenowa musi być nadzorowana przez minimum 2 osoby na
każdej jednostce godzinowej ( pływalnie ,,Orka” i ,,Delfin”) oraz 4 osoby ( pływalnia Neptun”).
Rozkład godzinowy funkcjonowania poszczególnych pływalni, a tym samym obowiązek nadzoru
ratowniczego, będzie szczegółowo określany przez comiesięczne grafiki pracy obiektów i na tej
podstawie będzie następowało rozliczenie z Wykonawcą.
2. Do obowiązków Wykonawca należy także zapewnienia utrzymania czystości hal basenowych na
krytych pływalniach w Radomiu: „Delfin” przy ul. Piastowskiej 17, „Orka” przy ul. Młynarskiej 17
oraz „Neptun” przy ul. Wyścigowej 49, zgodnie z procedurą mycia ustaloną przez kierownictwo
pływalni.
Zakres prac sprzątających obejmuje w szczególności:
- bieżące sprzątanie hali basenowej, klatki schodowej do rur zjazdowych i dyżurki
ratowników, w tym wynoszenie odpadów z koszy na śmieci usytuowanych w tych
pomieszczeniach,
- codzienne mycie i dezynfekcja stopy mokrej, klatki schodowej do rur zjazdowych,
brodzików i przelewów basenowych – po zakończeniu pracy basenu,
- gruntowne sprzątanie hali basenowej (czyszczenie i dezynfekcja) – w zależności od stopnia
zanieczyszczenia do 3 razy w tygodniu po zakończeniu pracy basenu,
- sprzątanie hali basenowej, mycie i dezynfekcja niecki basenowej podczas wymiany wody w
czasie przerwy technicznej,
- czyszczenie obrzeży basenów na linii wody – do 3 razy w tygodniu po zakończeniu pracy
basenu,
- mycie ścian o powierzchniach łatwo zmywalnych i parapetów w hali basenowej - do 3 razy
w tygodniu po zakończeniu pracy basenu,
- czyszczenie bębnów na liny torowe oraz stojaków na deski basenowe .
Środki czystości oraz niezbędny sprzęt do wykonywania w/w czynności zapewnia Zamawiający.
Orientacyjny wymiar godzin przeznaczonych na sprzątanie hal basenowych wynosi 4.000 godzin i
został uwzględniony w wykazie osobo-godzin na poszczególnych obiektach.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

nie

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

92000000-1

Główny przedmiot

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):

nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA2)

Okres w miesiącach:

12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

.
III. 2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3)

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w ostatnich
trzech latach, a jeśli okres działalności jest krótszy wykonał usługę o podobnym charakterze i
złożoności ( tj. w zakresie zabezpieczenia ratowniczego kompleksu basenowego) przez łączny
okres minimum 6 miesięcy. Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentu
potwierdzającego, że wymienione usługi zostały wykonane należycie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Do sporządzenia wykazu usług można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego
oświadczenia lub jego 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).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć4):

x) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
4)

wykonanych, dostaw lub

Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów)
opisanego(ych) w pkt III.3.

usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.

x opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

x

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

x

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

x

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad
50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
nie
.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert6)
Najniższa cena

Kryteria

Znaczenie

1. CENA

100

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy): www.mosir.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radom ul. Narutowicza 9, pok. 51
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli
dotyczy):
Nie dotyczy
IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

28.12.2010

Data:
(dd/mm/rrrr)
Godzina:
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul Narutowicza 9, sekretariat

10.00

IV.4.5) Termin związania ofertą
Do:
lub

••/••/•••• (dd/mm/rrrr)

okres w dniach:

30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
(jeżeli dotyczy):

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 20.12.2010 r

