
Wolsztyn: Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości na obiekcie Pływalni Miejskiej w 
Wolsztynie. 
Numer ogłoszenia: 233845 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek 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 ĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie 
czystości na obiekcie Pływalni Miejskiej w Wolsztynie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń krytej pływalni przy Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Wolsztynie o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ogółem : ok. 1.800m2. 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: całodzienne czyszczenie i konserwację ciągów 
komunikacyjnych; wycieranie kurzu z parapetów, dezynfekcję ścian, podłóg i przybasenia; 
sprzątanie w toaletach, uzupełnianie na bieżąco w papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło 
w płynie. Obiekt krytej pływalni ze względu na specyfikę usług sprzątania został podzielony na 
następujące strefy: 1.Hala basenowa łącznie ze zjeżdżalnią -strefa 0 2.Pomieszczenie odnowy 
biologicznej, solaria - strefa 1 3.Natryski, toalety ogólnodostępne , pozostałe toalety - strefa 2 
4.Przebieralnie, salka fitness, pom. masażysty - strefa 3 5.Wejścia łącznie ze schodami 
zewnętrznymi, hall główny, recepcja, klatka schodowa, biura z zapleczem socjalnym, szatnia 
odzieży wierzchniej - strefa 4 6.Hala podbasenia - strefa 5. SYSTEM SPRZĄTANIA STREFA 0 - 
środki chemiczne BWT: RANT-linia wody, brodziki, obrzeża basenu SND- kratki przelewowe, 
korytka ściekowe (maszyna ciśnieniowa-dezynfekcja), maszyna czyszcząca wyłącznie do strefy 0 
Mycie i dezynfekcja rynienek przelewowych i kratek zabezpieczających przeprowadzana jest 3 razy 
w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) na III zmianie. STREFA 1 - środki kwaśne, system 
szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych 
STREFA 2 - środki kwaśne, system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, wytwornica piany do mycia i 
dezynfekcji powierzchni pionowych STREFA 3 - system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, środki 
dezynfekujące, mycie ręczne szafek wewnątrz i zewnątrz STREFA 4 - zestaw dwu wiaderkowy, 
system szmatek, maszyna czyszcząca. STREFA 5 - zestaw dwu wiaderkowy, system szmatek, 
maszyna czyszcząca. UWAGA: każda strefa sprzątana jest za pomocą osobnych mopów i maszyn. 
Mycie okien łącznie ze szklaną fasadą na całym obiekcie pływalni - 4 razy w roku - tj. 4x w roku 
2013.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9. 
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II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.12.2013. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

� Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

� Zamawiający nie wymaga spełnienia szczegółowych warunków dotyczących 
przedmiotowego punktu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 2.2 A1 
niniejszego rozdziału SIWZ. 

� III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

� W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien 
udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie , iż zrealizował 
w okresie ostatnich 3 lat co najmniej: 3 zadania polegające na usłudze sprzątania w 
obiektach biurowych, magazynowych lub użyteczności publicznej o pow. sprzątania 
przekraczającej 1000m2 (każde zadanie), trwające co najmniej 3 miesiące w ramach 
jednego kontraktu. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek 
Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Dla potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego 
warunku Wykonawca winien złożyć dokument pn. Wykaz usług,opisany w rozdziale III 
SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

� III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

� W zakresie dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że dysponuje 
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niezbędnym sprzętem do wykonania zadania, w tym m.in.: myjką 
wysokociśnieniową;wytwornicą pary; wytwornica piany;szorowarki minimum 2 szt. 
(oddzielna do strefy 0 i oddzielna do pozostałych stref);pralka do prania mopów i 
ścierek. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą 
spełniać łącznie. Dla potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku Wykonawca 
winien złożyć dokument pn. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 
technicznych, opisany w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i 
dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

� III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

� W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca 
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ilości min. 6 
osób. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą 
spełniać łącznie. Dla potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku Wykonawca 
winien złożyć dokument pn. Wykaz osób, opisany w rozdziale III SIWZ, w punkcie 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

� III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

� a)wykonawca wykaże i potwierdzi, iż osiągnął w ciągu każdego z ostatnich 3 lat roczny 
przychód w wysokości minimum 150.000,- zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej warunek opisany w 
podpunkcie a) niniejszego punktu Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Dla 
potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć 
dokument pn. Oświadczenie finansowe, opisany w rozdziale III SIWZ, w punkcie 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu . b)wykonawca wykaże, iż 
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej; W przypadku składania oferty wspólnej warunek opisany w 
podpunkcie b) niniejszego punktu każdy z Wykonawców winien spełnić osobno. Dla 
potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć 
opłaconą polisę wg warunków opisanych w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o 
oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
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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 te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  

� wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami  

� sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument 
określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 
3 lata obrotowe  

� 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, 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  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 
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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: 

� 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  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wykonawca winien również złożyć formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający zaleca dołączenie parafowanego wzoru istotnych postanowień umowy (przez osobę-/y/ 
uprawnioną-/e/ do reprezentowania wykonawcy w przetargu) jako akceptację ich treści i warunków 
wg załącznika nr 4 do SIWZ. 

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. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
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1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w opisanych poniżej 
sytuacjach . 2.Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji : a)udzielenia w trakcie 
realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, 
mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego 
wydłużenia), b)wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia 
niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu 
wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz 
akty władzy i administracji publicznej, c)pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 3.Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: a)zmiany 
osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, b)zmiany podwykonawców w 
zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni 
realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie 
zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ), c)zmiany, przy akceptacji 
zamawiającego, rodzaju zastosowanych środków chemicznych, d)zmiana wynikająca ze zmiany 
danych podmiotowych Wykonawcy. 4.Warunki zmian: a.inicjowanie zmian - na wniosek 
wykonawcy lub zamawiającego, b.zgoda obu stron umowy, c.uzasadnienie zmian - prawidłowa 
realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów 
technicznych i jakościowych robót i prac, d.forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.plywalnia.wolsztyn.pl/przetargi 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, pok. nr 
104. Opłata za SIWZ 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100).. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 
Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, pokój nr 104.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w 
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