
  

Wolsztyn: Sprz�tanie pomieszcze� i utrzymanie czysto�ci w obiektach 
Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie 

Numer ogłoszenia: 61572 - 2009; data zamieszczenia: 13.03.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi�zkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie , ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, woj. 

wielkopolskie, tel. 068 347 43 60, faks 068 347 12 15. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Inny: jednostak bud�etowa samorz�du terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Sprz�tanie pomieszcze� i utrzymanie czysto�ci w 

obiektach Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

kompleksowe sprz�tanie pomieszcze� obiektów wchodz�cych w skład Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w 

Wolsztynie. Zad. Nr 1 pn. Sprz�tanie pomieszcze� i utrzymanie czysto�ci w pomieszczeniach Pływalni Miejskiej w 

Wolsztynie. Zad. Nr 2 pn. Sprz�tanie pomieszcze� i utrzymanie czysto�ci w pomieszczeniach na terenie Stadionu 

Sportowego. Zakres zadania nr 1 : Przedmiotem zadania nr 1 jest kompleksowe sprz�tanie pomieszcze� krytej 

pływalni przy Miejskim O�rodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie o ł�cznej powierzchni u�ytkowej pomieszcze� 

ogółem : ok. 1.800m2 . Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno�ci: całodzienne czyszczenie i konserwacj� 

ci�gów komunikacyjnych; wycieranie kurzu z parapetów, dezynfekcj� �cian, podłóg i przybasenia, sprz�tanie w 

toaletach, uzupełnianie na bie��co w papier toaletowy, r�czniki papierowe oraz mydło w płynie. Konserwacja podłogi 2 

x w roku. Obiekt krytej pływalni ze wzgl�du na specyfik� usług sprz�tania został podzielony na nast�puj�ce strefy: 1. 

Hala basenowa ł�cznie ze zje�d�alni� -strefa 0; 2. Pomieszczenie odnowy biologicznej, solaria - strefa 1 ; 3. Natryski, 

toalety ogólnodost�pne , pozostałe toalety - strefa 2; 4. Przebieralnie, salka fitness, pom. masa�ysty - strefa 3; 5. 

Wej�cia ł�cznie ze schodami zewn�trznymi, hall główny, recepcja, klatka schodowa, biura z zapleczem socjalnym, 

szatnia odzie�y wierzchniej - strefa 4; 6. hala podbasenia - strefa 5. SYSTEM SPRZ�TANIA: STREFA 0 - �rodki 

chemiczne BWT: RANT-linia wody, brodziki, obrze�a basenu SND- kratki przelewowe, korytka �ciekowe (maszyna 

ci�nieniowa-dezynfekcja); Mycie i dezynfekcja rynienek przelewowych i kratek zabezpieczaj�cych przeprowadzana 
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jest 3 razy w tygodniu (poniedziałek, �roda, pi�tek) na III zmianie. STREFA 1 - �rodki kwa�ne, system szmatek, 

zestaw dwu wiaderkowy, mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych ; STREFA 2 - �rodki kwa�ne, 

system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, wytwornica piany do mycia i dezynfekcji powierzchni pionowych; STREFA 

3 - system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, �rodki dezynfekuj�ce, mycie r�czne szafek wewn�trz i zewn�trz; 

STREFA 4 - zestaw dwu wiaderkowy, system szmatek, maszyna czyszcz�ca; STREFA 5 - zestaw dwu wiaderkowy, 

system szmatek, maszyna czyszcz�ca. Zakres zadania nr 2: Przedmiotem zadania nr 2 jest kompleksowe sprz�tanie 

pomieszcze� w budynku zlokalizowanym na Stadionie Sportowym w Wolsztynie. W zakres zamówienia wchodzi 

usługa sprz�tania, dezynfekcji i utrzymania czysto�ci na siłowni z szatni� i zapleczem sanitarnym oraz szatni 

piłkarskiej z zapleczem socjalnym na terenie Stadionu Sportowego Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w 

Wolsztynie o powierzchni u�ytkowej ok. 370 m².. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 90.91.00.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty cz��ciowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si� udzielenie zamówie� uzupełniaj�cych: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako�czenie: 31.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ�CE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

W przetargu mog� wzi�� udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie� 

publicznych , spełniaj�cy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia , a w szczególno�ci wymagania minimalne dla wykonawców . Wymagania minimalne dla 

Wykonawców: a).Wykonawca wyka�e, �e posiada do�wiadczenie w wykonywaniu usług o zakresie i warto�ci 

porównywalnej z niniejszym zamówieniem, a w szczególno�ci udokumentuje (wył�cznie w formie referencji), �e 

zrealizował jako wykonawca w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 zadania polegaj�ce na usłudze sprz�tania w 

obiektach biurowych, magazynowych lub u�yteczno�ci publicznej o pow. sprz�tania przekraczaj�cej 1000m2, 

(ka�de zadanie), trwaj�ce co najmniej 3 miesi�ce w ramach jednego kontraktu . W przypadku składania oferty 

wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy musz� spełnia� ł�cznie. b) W zakresie dysponowania potencjałem 

technicznym ,Wykonawca wyka�e, ze dysponuje niezb�dnym sprz�tem do wykonania zadania, , w tym: - myjk� 

wysokoci�nieniow�; -wytwornic� pary; - wytwornic� piany; -szorowark� akumulatorow� ; lub przedstawi pisemne 

zobowi�zanie innych podmiotów do udost�pnienia niezb�dnych do wykonania zamówienia narz�dzi i urz�dze� , w 
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tym opisanymi powy�ej , którymi b�dzie dysponował . W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek 

Wykonawcy musz� spełnia� ł�cznie. c). W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania 

Wykonawca wyka�e, �e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ilo�ci min. 6 osób, lub 

przedstawi pisemne zobowi�zanie innych podmiotów do udost�pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia w 

ilo�ci min. 6 osób. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy musz� spełnia� ł�cznie. d) 

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca wyka�e i potwierdzi, i� osi�gn�ł w ci�gu ka�dego z 

ostatnich 3 lat roczny przychód w wysoko�ci minimum 150.000,- zł , a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest 

krótszy - za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy musz� spełnia� 

ł�cznie. e) wykonawca wyka�e, i� posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalno�ci gospodarczej . W przypadku składania oferty wspólnej przedmiotowy waruneki musi spełnia� ka�dy z 

wykonawców osobno..  

Informacja o o�wiadczeniach i dokumentach, jakie maj� dostarczy� wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w post�powaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

post�powaniu Wykonawca winien zło�y� nast�puj�ce o�wiadczenia i dokumenty: A.W celu potwierdzenia, �e 

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci oraz nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca składa nast�puj�ce dokumenty: A1. O�wiadczenie o 

tre�ci okre�lonej w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówie� publicznych - wg wzoru okre�lonego 

w zał�czniku Nr 5 do SIWZ; A.2. Dokument potwierdzaj�cy dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w 

zakresie obj�tym zamówieniem - aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenie o wpisie do 

ewidencji działalno�ci gospodarczej wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania 

ofert; A.3. Aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego oraz wła�ciwego oddziału Zakładu 

Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�cych odpowiednio, �e 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

za�wiadcze�, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub 

wstrzymania w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawianych nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed 

upływem terminu składania ofert . B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawc� 

niezb�dnej wiedzy i do�wiadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia nale�y zło�y� nast�puj�ce dokumenty: B.1. Wykaz usług potwierdzaj�cych spełnienie warunku 

minimalnego z zakresu posiadanego do�wiadczenia , wykonanych w ci�gu ostatnich trzech lat przed dniem 

wszcz�cia post�powania o udzielenie zamówienia, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich warto�ci, daty i miejsca wykonania wraz z zał�czeniem dokumentów potwierdzaj�cych, �e 

prace te zostały wykonane nale�ycie; B.2.Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub b�dzie dysponował 

Wykonawca i które b�d� uczestniczy� w wykonaniu zamówienia wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 7 do SIWZ; 

B.3. Pisemne zobowi�zania innych podmiotów do udost�pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia , je�eli w 

wykazie, o którym mowa w pkt. B2. Wykonawca wskazał osoby, którymi b�dzie dysponował, B.4 Wykaz 

niezb�dnych do wykonania zamówienia narz�dzi i urz�dze�, jakimi dysponuje lub b�dzie dysponował Wykonawca - 
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wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 8 do SIWZ- potwierdzaj�cy spełnienie warunku minimalnego z zakresu 

posiadanego potencjału technicznego opisanego w niniejszym rozdziale. B.5. Pisemne zobowi�zania innych 

podmiotów do udost�pnienia niezb�dnych do wykonania zamówienia narz�dzi i urz�dze� , je�eli w wykazie, o 

którym mowa w pkt. B4 Wykonawca wskazał narz�dzia i urz�dzenia jakimi b�dzie dysponował. C.W celu 

potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 

zamówienia nale�y zło�y� nast�puj�ce dokumenty: C.1. O�wiadczenie finansowe wg wzoru stanowi�cego zał�cznik 

nr 9 do SIWZ, potwierdzone nast�puj�cymi dokumentami - bilansem i rachunkiem zysków i strat, a w przypadku 

wykonawców nie zobowi�zanych do sporz�dzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów okre�laj�cych 

obroty, zysk oraz zobowi�zania i nale�no�ci - za 2 lata obrotowe tj. za rok obrotowy przypadaj�cy trzy lata temu, za 

rok obrotowy przypadaj�cy dwa lata temu, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - za ten okres. C.2. 

Polis�, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj�cy, �e Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci gospodarczej. D) Inne dokumenty, które 

Wykonawca obowi�zany jest doł�czy� do oferty : D.1. Zaakceptowane przez Wykonawc� -poprzez parafowanie 

przez osoby uprawnione - Istotne postanowienia Umowy stanowi�ce zał�cznik do SIWZ; D.2. Formularz cenowy.. 

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: najni�sza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b�dzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost�pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.plywalnia.wolsztyn.pl. 

Specyfikacj� istotnych warunków zamówienia mo�na uzyska� pod adresem: Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji 

w Wolsztynie, ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, pok. nr 104. Opłata za SIWZ 20,00zł 

(dwadzie�cia złotych 00/100). 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu lub ofert: 23.03.2009 godzina 

10:00, miejsce: Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, pok. nr 104.. 

IV.3.5) Termin zwi�zania ofert�: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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