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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego
na
wykonywanie usługi sprzątania obiektu o łącznej powierzchni 3 014,47 m2 w
Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Pływalnia Miejska Atlantis
60-687 Poznań
os. Stefana Batorego 101
tel. 61 827 60 71
faks 61 827 60 78
NIP 972-12-22-652
REGON 301617160
www.atlantis-plywalnia.pl
biuro@atlantis-plywalnia.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro.

3.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania obiektu o łącznej powierzchni 3 014,47 m2 w
Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu.
2.1. Ogólna charakterystyka obiektu pływalni:
2.1.1Budynek jednokondygnacyjny podpiwniczony o powierzchni łącznej 3014,47 m2 w tym:
- podbasenie - 1 430,11 m2
- parter - 1 584,36m2
2.1.2. Elementy przeznaczone do sprzątania:
Posadzki:
a) Podbasenie:
- posadzka cementowa - powierzchnia do sprzątania 740,81 m2.
b) Parter:
-hol główny, korytarz (miejsce do suszenia), wiatrołap, wejście główne, wc, szatnia przy siłowni z sanitariatami
i zapleczem, solarium - GRES 30x30 cm,
- pomieszczenie ratowników, magazyn, wc, szatnia z węzłem sanitarnym - GRES
antypoślizgowy 30x30 cm,
- przebieralnie, natryski - AGROB BUCHTAL antypoślizgowy,
- hala basenowa: plaża (obejście basenu), sauna, pomieszczenie wypoczynkowe, węzeł
sanitarny - AGROB BUCHTAL antypoślizgowy,
- schody na zjeżdżalnie, podest zjeżdżalni - AGROB BUCHTAL LASTER (ryflowane),
- siłownia - wykładzina Tarket Sportowa,
- biuro - wykładzina dywanowa,
- łącznik ze szkołą - GRES 30x30 cm,
- schody zejście do podbasenia - GRES antypoślizgowy 30x30 cm,
c) Dojście zewnętrzne:
-schody wejście główne, zaplecze baru, przy pomieszczeniu ratowników zejście do podbasenia - GRES
antypoślizgowy 30x30 cm,
Ściany:
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a) hala basenowa - płytki 20x20 cm,
b) przebieralnie - płytki 15x15 cm,
c) natryski + węzły sanitarne - płytki RACO 20x20 cm do 3 metrów,
d) węzły sanitarne, wc - płytki 20x25 cm, płytki 20 x20 cm,
e) natryski przy saunie, kubełek z wodą- płytki ROCO 20x20 cm na wysokość do 3 metrów,
f) ścianki systemowe w węzłach sanitarnych i przebieralniach - HPL z osprzętem
nylonowym,
Powierzchnie ścian:
a) hala basenowa - 295 m2,
b) zaplecze socjalne – 709 m2,
Podłoga hali basenowej wynosi 805,38 m2.
Stolarka drzwiowa i okienna:
a) podbasenie - drzwi stalowe,
b)hala basenowa, zespół sauny, ratownik, natryski i przebieralnie - drzwi aluminiowe przeszklone szkłem
bezpiecznym,
c) drzwi wejścia głównego, wiatrołapu - drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym,
d) drzwi łącznika ze szkołą - drzwi aluminiowe przeszklone oraz drzwi aluminiowe pełne,
e)drzwi do pomieszczeń socjalnych i ciągów komunikacyjnych - drzwi drewniane pełne MPU Porta,
f) stolarka okienna - hali basenowej - okna aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym,
g) stolarka okienna zaplecza socjalnego - okna PCV,
h) boks kasowy - płyta MDF przeszklona szkłem bezpiecznym,
i) parapety hol wejściowy - konglomerat (agromarmur), zaplecze socjalne i łącznik PCV.
Balustrady:
a) hala basenowa - stal kwasoodporna,
b) zaplecze socjalne, dojścia zewnętrzne - stal malowana proszkowo,
Charakterystyka hali basenowej:
a) glazura -jak wyżej,
b) balustrady - jak wyżej,
c) słupki startowe, falstartu, winda dla osób niepełnosprawnych, masaż karku - stal
kwasoodpoma,
d) przelewy - kratka ruszt PCV.
2.2.3. Zakres czynności Wykonawcy:
1. Codzienne sprzątanie:
a) ciągów komunikacyjnych na I i II zmianie:
- zamiatanie ciągów komunikacyjnych,
- zamiatanie i mycie schodów,
- opróżnianie i mycie koszy na śmieci wraz z wymianą worków foliowych na śmieci,
- odkurzanie i mycie parapetów,
- czyszczenie blatów, ławek i biurek,
- mycie tablic,
b) mycie na zewnątrz boksu kasowego szyby + zabudowa,
c) mycie wewnątrz boksu kasowego (pod nadzorem pracownika),
d) mycie drzwi wejściowych i okien wzdłuż ścian na holu,
e) hala basenowa, schody zjeżdżalni ,
f) _ przebieralnie ,plaża, brodzik dla dzieci, brodziki do stóp, mycie nie rzadziej niż raz na 30 minut
g) mycie kabiny solarium –specjalnym środkiem , nie rzadziej niż raz na godzinę
Sprzątanie tylko na III zmia
a) Plaża:
- środek kwaśny typu Calcid Kombi lub kwaśny preparat do codziennego usuwania
zabrudzeń z powierzchni basenów. Łączy działanie środka zasadowego oraz kwaśnego (np. typu Calcid TK4)
i zamiennie zasadowy typu Alkasol Uni - rozpryskiwany za pomocą pistoletu na plaży, a następnie spłukiwany,
Brodzik do kąpania:
- _ codzienne spuszczanie wody i mycie przy użyciu środków jak do mycia „plaży".Jacuzzi Wirpool:
- mycie przy użyciu środków jak do mycia „plaży".
Schody do zjeżdżalni:
- mycie przy użyciu środków jak do mycia „plaży".
Brodzik do stóp:
- mycie przy użyciu środków jak do mycia „plaży".
Lądowisko zjeżdżalni:
- codzienne spuszczanie wody i mycie przy użyciu środków jak do mycia „plaży".
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-Mycie linii wodnej obydwóch niecek basenów - przy użyciu preparatu zasadowego do usuwania tłustych
osadów na linii wodnej w basenie kąpielowym typu Alkasol Super,
- Codzienne mycie okien po stronie wewnętrznej (na hali basenowej) - przy użyciu
wody z octem,
b) pomieszczenia przybasenowe:
- szatnie: męska, damska, dla osób niepełnosprawnych, przebieralnie, pomieszczenia
natrysków, węzłów sanitarnych, pokój dla matki i dziecka, pomieszczenie ratowników
- sprzątanie na III zmianie takimi środkami jak na hali basenowej.
c) sauna:
- sprzątanie na III zmianie przy użyciu preparatu obojętnego do mycia powierzchni zatłuszczonych typu
Neutrasol N do saun,
d) pomieszczenie do suszenia:
- mycie obudowy suszarek do włosów na I i II zmianie według potrzeb,
- mycie luster nad suszarkami do włosów na I i II zmianie według potrzeb,
e) pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia biurowe, sala do fitnesu -I i II
zmiana:
- odkurzanie wykładzin,
- zamiatanie i mycie powierzchni twardych,
-wymiana worków do śmieci i mycie koszy do śmieci raz dziennie lub dwa razy dziennie według potrzeb
potrzeb,
f) pomieszczenia sanitarne (wc): I i II zmiana:
- mycie i dezynfekcja podłóg,
- mycie glazury, luster,
- mycie i dezynfekcja glazury urządzeń sanitarnych i armatury,
g) mycie podłogi i siedzisk na widowni przy użyciu odpowiednich środków - III zmianie,
2. Sprzątanie raz w tygodniu:
a) pomieszczenia:
- odkurzanie tapicerki meblowej i powierzchni mebli,
- czyszczenie powierzchni szklanych (wejście główne),
- mycie drzwi, lamperii, ławek, krzeseł,
b) toalety i wc:
- doczyszczanie umywalek,
- doczyszczanie armatury,
- usuwanie osadów wapiennych, moczowych z misek sedesowych i pisuarów,
c) mycie raz w tygodniu - jednej linii torowej w basenie,
d)mycie elementów ze stali nierdzewnej, a w szczególności : windy dla niepełnosprawnych, poręczy, barierki
przy zjeżdżalni, bramki, barierki widowni
e) czyszczenie oświetlenia raz w tygodniu,
f) bieżące uzupełnianie środków dezodorujących w przebieralniach i w miejscach
wskazanych przez zamawiającego,
g) mycie elementów ze stali nierdzewnej,
3. Okresowe sprzątanie:
a) mycie przelewów środkiem kwaśnym do usuwania osadów z kamienia, rdzy i innych silnych zabrudzeń z
obrzeży basenów, sanitariatów i innych powierzchni pokrytych osadami kamienia wodnego, kwasu
moczowego (np. typu Calcid Komb i lub Calcid TK4 i zamiennie zasadowy typu Alkasol Unii) - naniesienie
tego środka packa i wyszorowanie - co drugi dzień na III zmianie,
b) czyszczenie posadzek specjalnymi maszynami (padami) w pomieszczeniach
przybasenowych :
szatnie ,prysznice ,hala basenowa – 2 razy w miesiącu,
c) odkurzanie dna basenu odkurzaczem podwodnym - co drugi dzień,
d) odkurzanie i mycie trudno dostępnych części mebli, kaloryferów raz w miesiącu,
e) doczyszczanie płytek podłogowych i ściennych w toaletach - raz w miesiącu,
f) pastowanie i polerowanie powierzchni podłogowej w tym podłogi salki fitness - raz w miesiącu,
g)mycie okien hali basenu wewnątrz i na zewnątrz , pomieszczenie fitnesu i pomieszczeń socjalnych - 4 razy
w roku - raz na kwartał,
h) mycie wykładzin dywanowych - raz w miesiącu lub w miarę potrzeb.
Dodatkowe wymogi zawarte w cenie:
a) na I i II zmianie powinna być jedna osoba sprzątająca,
b) pracownicy sprzątający powinni posiadać standardową odzież roboczą - powinni być
równo, schludnie i czysto ubrani,
c)wykonawca wyposaża swoich pracowników realizujących usługi sprzątania w odzież i obuwie ochronne oraz
środki ochronne odpowiednie charakteru wykonywanych prac,
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d)wykonawca powinien posiadać pralkę do prania szmatek i mopów lub posiadać umowę z pralnią,
e) _ wykonawca powinien wyposażyć swoich pracowników sprzątających halę basenową w kapoki,
f)wykonawca zabezpiecza na swój koszt bieżące środki czyszczące i dezynfekujące oraz pomocnicze (mydło
w płynie, papier toaletowy, worki na śmieci, środki zapachowe do odświeżaczy powietrza,) - zapewniające
utrzymanie odpowiedniego stanu czystości i stanu sanitarnego pływalni,
g)wykonawca zabezpiecza na swój koszt odpowiedni sprzęt służący do efektownego wykonania
świadczonych usług,
h) wykonawca reprezentuje zamawiającego przed właściwymi organami nadzoru sanitarnego, ponosi
odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniego stanu czystości i porządku oraz warunków sanitarnych
obiektu,
i) świadczone usługi sprzątania odbywają się w następujących porach:
- od 6:00 do 7:00 - przygotowanie obiektu na przyjęcie klienta,
- od 7:00 do 22:00 - bieżące utrzymanie czystości według procedur ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymania czystości w przebieralniach (usuwanie wody z posadzek), w węzłach sanitarnych, w ciągach
komunikacyjnych,
- od 22:00 do 6:00 - sprzątanie główne całego obiektu według opracowanych procedur.
5. Na pływalni obowiązuje:
a)pracownicy porządkowi
- I zmiana od 6:00 do 14:00,
- II zmiana od 14:00 do 22:00,
- III zmiana od 22:00 do 6:00.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej za pomocą aukcji
elektronicznej.
CPV: 74.73.10.00-2 – Usługi sprzątania budynków - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

4. Termin realizacji zamówienia – wymagany.
Całość zamówienia:
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 1 stycznia 2012 r.,
b) zakończenie przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.
5.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.
a) formularz ofertowy;
b) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w
punkcie 7 niniejsze specyfikacji.
5.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.
5.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców.
5.5. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
5.6. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy nie wynikają
między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego
poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania
Wykonawcy lub tych podmiotów uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy lub tych
podmiotów (pełnomocnictwo). Osoby fizyczne (Wykonawcy lub podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b
ustawy) proszone są o dołączenie do oferty oryginału kopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
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5.7. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie
propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników
w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie
żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą
podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentacji w obrocie gospodarczym Wykonawcy.
5.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej
ofertę.
5.9. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek.
5.10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.11. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
5.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.14. Opakowanie i oznakowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie
zamawiającego tj. w Miejskiej Pływalni Atlantis, Poznań 60-687, os. Stefana Batorego 101, w pokoju
nr 35 oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:
nazwa i adres Wykonawcy

Miejska Pływalnia Atlantis
60-687 Poznań
os. Stefana Batorego 101
„wykonywanie usługi sprzątania”
opatrzyć klauzulą „nie otwierać” przed 14.12.2011 r. godzina 9

00

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
6.1. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
6.2.1.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.2.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.3.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia oraz wykaże, że dysponuje:
a) min. 1 maszyną szorująco - czyszczącą; z odpowiednimi nakładkami w tym nakładką szczotkującą;
b) min. 1 odkurzaczem podwodnym;
c) min. 1 odkurzaczem do zbierania wody z podłogi;
d) min. 1 pistolet ciśnieniowy do dezynfekcji;
e) min. 2 specjalistycznymi wózkami do sprzątania (wielofunkcyjne);
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6.2.4.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

6.2.5.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.6.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) jeżeli przedstawi dokumenty wymienione w pkt. 7.2.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7.1.

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia następujących
dokumentów:
7.1.1.

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie
zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1);

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia,
którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego dysponowania potencjałem
technicznym, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia następujących
dokumentów:
7.1.2.

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3.
Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego zobowiązania
innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia;

7.2.

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z postępowania:

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający
żąda dostarczenia następujących dokumentów:
7.2.1.
7.2.2.

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie
zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1);
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
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oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie zawarto w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1);
7.3.

7.3.1.

Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 7.2.2., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.4.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

7.4.1.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno
dokładnie określać zakres umocowania,
Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 7.1. i
7.2., przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w przypadku,
gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy.
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako
najkorzystniejszą.
Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem).

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Miejska Pływalni Atlantis, Poznań 60-687, os. Stefana Batorego 101,
lub
b) faxem na nr 61 827 60 78 , lub
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@atlantis-plywalnia.pl.
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapisem
w nagłówku: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania”.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków
zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego zostanie zamieszczona na
stronie internetowej, na której jest zamieszczona niniejsza specyfikacja.
Osobami ze strony zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych – Marcin Stroemich
- w sprawach procedury udzielania zamówienia – Adam Szymanowski,
00
00
w godzinach od 7 do 15 od poniedziałku do piątku.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

Wykonywanie usługi sprzątania obiektu o łącznej powierzchni 3 014,47 m2 w Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w
Poznaniu
Strona 8 z 11

ZB.PMA/ZP/ 3400-163/11

9. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert.

10.Termin i miejsce składania ofert.
45

Oferty należy składać do dnia 14.12.2011 r. do godziny 8
w siedzibie zamawiającego tj. w Miejskiej
Pływalni Atlantis, Poznań 60-687, os. Stefana Batorego 101, w pokoju nr 35. Oferta złożona po terminie
będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert.
00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12.2011 r. o godzinie 9 w siedzibie zamawiającego tj. w Miejskiej
Pływalni Atlantis, Poznań 60-687, os. Stefana Batorego 101, w pokoju nr 35. Wykonawcy mogą być obecni
przy otwieraniu ofert. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ceny ofert. Następne odbędzie
się badanie i ocena ofert.

12.Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty
winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Cena ofertowa = cena netto + podatek vat.
Cena netto zawarta w formularzu ofertowym jest sumą cen wszystkich poszczególnych pozycji.
Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
5 kwietnia 2004 r. nr 54, poz. 535). Podatek vat wynosi: 23%.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
 Najniższa cena
- 100%
suma 100 %
Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg
Wag podanych w specyfikacji
1. Najniższa cena – 100%
Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 100/ cena badanej oferty
- maksymalna ilość punktów za cenę – 100,00 pkt.

14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
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14.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w specyfikacji.

15.Wzór umowy
15.1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
specyfikacji.
15.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących
przypadkach:
a) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza
możliwość niezrealizowania pełnego zakresu prac wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia
umownego;
b) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy
Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego
zakresu dostaw;
c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
 wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
 modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.

16.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3
w art. 179 – art. 198 g ustawy.

17.Tryb ogłoszenia wyników postępowania:
17.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
17.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://bip.um.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których mowa w pkt. 17.1. a).
17.3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

18.Pozostałe informacje.
Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,
 zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia,
 zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność przeglądu,
18.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
18.3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
18.1.
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Załącznik nr 2 – Wzór umowy.
Załącznik nr 3 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami.
Z dniem 21.11.2011 r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Podpis Zamawiającego:..................................
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