Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.mosir.radom.pl

Radom: Usługa służby ratowniczej na krytych pływalniach Orka,Delfin,Neptun oraz na
akwenie zlokalizowanym na Ośrodku Borki w Radomiu.
Numer ogłoszenia: 513102 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Narutowicza 9, 26-600
Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3851001, faks 048 3851003.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu
Terytorialnego.
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,Neptun oraz na akwenie zlokalizowanym na Ośrodku Borki
w Radomiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie służby ratowniczej na: krytej pływalni Delfin
w Radomiu przy ul. Piastowskiej 17, w orientacyjnym wymiarze 5 769 osobo-godzin (w tym
385 godzin na sprzątanie) w okresie do 31-12-2014 r. w której skład wchodzi niecka basenu
pływackiego o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,35m do 1,8m z sześcioma torami.
krytej pływalni Orka w Radomiu przy ul. Młynarskiej 17, w orientacyjnym wymiarze 7 050
osobo-godzin (w tym 490 godzin na sprzątanie) w okresie do 31-12-2014 r. w której skład
wchodzi niecka basenu pływackiego o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,35m do
1,8m z sześcioma torami. krytej pływalni Neptun w Radomiu przy ul. Wyścigowej 49, w
orientacyjnym wymiarze 16 820 (w tym 1 000 godzin na sprzątanie) |w okresie do 31-122014 r. w której skład wchodzi niecka basenu pływackiego o wymiarach 25m x 16m i
głębokości od 1,35m do 1,8m z sześcioma torami, niecka basenu rekreacyjno-szkoleniowego
o wymiarach 10m x 12,6m i głębokości od 90cm do 120cm, basen rekreacyjny 168m2 o
głębokości od 90 do 120 cm, basen dla dzieci 4m x 12.80m o głębokości 30 cm, 2 zjeżdżalnie
rurowe - ślimakowe o długości zjazdu 72 i 65 metrów oraz jacuzzi. akwenie zlokalizowanym

w Ośrodku Borki w Radomiu przy ul. Krasickiego, w orientacyjnym wymiarze 3 640 osobogodzin, w okresie od 28-06-2014 do 31-09-2014 r. 2. Wszyscy ratownicy winni posiadać
wymagane uprawnienia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (DZ.U. z 2011 r. NR 208
poz.1240). Wymagana ilość ratowników: Kryta Pływalnia Delfin: 1-2 osoby na każdej
jednostce godzinowej zgodnie z comiesięcznym grafikiem. Kryta Pływalnia Orka: 1-2 osoby
na każdej jednostce godzinowej zgodnie z comiesięcznym grafikiem. Kryta Pływalnia
Neptun: 3 osoby na każdej jednostce godzinowej; Akwen przy Ośrodku Borki: 7 osób na
każdej jednostce godzinowej. Rozkład godzinowy funkcjonowania poszczególnych pływalni
oraz akwenu, a tym samym obowiązek nadzoru ratowniczego, będzie szczegółowo określany
przez comiesięczne grafiki pracy obiektów i na tej podstawie będzie następowało rozliczenie
z Wykonawcą. 3. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego musza być świadczone zgodnie z
postanowieniami Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych (DZ.U. z 2011 r. NR 208 poz.1240). Do obowiązków Wykonawcy
(ratowników) w szczególności należeć będzie: Zapewnienie stałego nadzoru nad
bezpieczeństwem kąpiących się. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu przebywania i
korzystania z pływalni oraz kąpieliska na Ośrodku Borki. Udzielanie pomocy medycznej, a w
uzasadnionych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego; Zapewnienie na akwenie
zlokalizowanym w Ośrodku Borki 1 łodzi wiosłowej oraz 1 łodzi z silnikiem zaburtowym o
mocy nie mniejszej niż 5KM. Zapewnienie na akwenie zlokalizowanym w Ośrodku Borki
obsady wypożyczalni sprzętu pływającego przez ratownika posiadającego uprawnienia do
kierowania sprzętem pływającym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.00.00-3, 75.25.20.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
(wypełniają kryteria określone w art.12 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o



bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (DZ.U. z 2011 r.
NR 208 poz.1240). 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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna
za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, wykazu
wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
tj. wykonał minimum jedną usługę obejmującą swoim zakresem świadczenie
usługi ochrony ratowniczej na obszarze wodnym, o łącznej wartości nie
mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).
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/i dokumentów lub ich nie
uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

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 wymaganych oświadczeń
lub/i 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
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna,
że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na łączną kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł. Ocena
spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w
ofercie wymaganych oświadczeń i/lub 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.

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 przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;



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:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, 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;


wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby 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:


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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo(jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mosir.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ jest
dostępna na stronie internetowej: www.mosir.radom.pl, ponadto formularz SIWZ można
zakupić za cenę 2,50 złotych (w tym podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: MOSiR w Radomiu w likwidacji ul. Narutowicza 9
w sekretariacie..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie.
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
Kierownik Jednostki Zamawiającego
Likwidator MOSiR Piotr Kalinkowski

