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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:

www.chrobry-glogow.pl

Głogów: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH CHROBRY
GŁOGÓW S.A. W GŁOGOWIE PRZY UL. RUDNOWSKIEJ 17 A, 17 B I UL. WITA STWOSZA
1

Pliki do pobrania:
zmiana BZP Wyjaśnienie SIWZ

Zmiana terminów
Zmiana BZP nr 2
Wyjaśnienie SIWZ

Zmiana BZP nr 3

Numer ogłoszenia: 219159 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.)
, ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 8356193, faks 76 8356884.
- Adres strony internetowej
zamawiającego: www.chrobry-glogow.pl
- Adres strony internetowej, pod
którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Chrobry Głogów S.A.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI W OBIEKTACH CHROBRY GŁOGÓW S.A. W GŁOGOWIE PRZY UL.
RUDNOWSKIEJ 17 A, 17 B I UL. WITA STWOSZA 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem
zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości Chrobry Głogów
S.A. (Pływalnia Chrobry, Zespół Basenów Otwartych, Hala Sportowa oraz Budynek Zaplecza
Piłkarskiego) Szczegółowy opis zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ:
Załącznik nr 8 - dane dotyczące Pływalni Chrobry - wszystkie zadania, szczegółowy opis
zamówienia - harmonogram prac. Załącznik nr 9 - dane dotyczące Zespołu Basenów Otwartych
- wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia - harmonogram prac. Załącznik nr 10 - dane
dotyczące Hali Sportowej i budynku A3 - wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia
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-harmonogram prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy użyciu własnej
siły roboczej, a także środków higienicznych, środków czystości i innych, materiałów, maszyn,
urządzeń i narzędzi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywania stałej obsady ilościowej pracowników bez względu na
okresy urlopowe, zwolnienia lekarskie itp. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia
Wykonawcy na czas wykonania usługi zamykane pomieszczenie na sprzęt oraz środki
czystości i środki higieniczne. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z wszelkimi
niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami współczesnej wiedzy
technicznej zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników
obiektów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
- Określenie przedmiotu oraz wielkości
lub zakresu zamówień uzupełniających
- Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień uzupełniających na postawie art. 67
ust.1 pkt. 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), do 50% wartości zamówienia podstawowego
i
polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zmówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-6, 90.91.00.00-9, 90.91.10.00-6.

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: 21.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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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 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
- nie dotyczy
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- a)wykażą i udokumentują
(referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami
odbioru),
iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonali, co najmniej dwie
usługi odpowiadające swym rodzajem usłudze będącej
przedmiotem zamówienia w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, przez co
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należy rozumieć usługi
porządkowe i higieniczno-sanitarne wykonywane w znaczącej
przewadze w
strefach mokrych, takich jak: hale basenowe, pływalnie, łaźnie itp. oraz
obiektach widowiskowo-sportowych, znajdujące się w obiektach użyteczności
publicznej o
wartości nie mniejszej jak 400.000,00 zł netto każde
(słownie: czterysta tysięcy złotych)
Wykonane usługi muszą być poparte
dokumentami, że usługi te zostały wykonane
należycie; ocena spełnienia
warunków dokonana będzie na podstawie załączonych przez
wykonawcę do
oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje
potwierdzające spełnianie warunków. ocena będzie dokonywana na zasadzie
spełnia - nie
spełnia.
- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- nie dotyczy
- III.3.4) Osoby zdolne do

wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- nie dotyczy
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i

finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- a) posiadają aktualną polisę
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną min. 400.000,00 zł
(słownie: siedemset
tysięcy złotych), z przyrzeczeniem utrzymania takiego
stanu w całym okresie realizacji
zamówienia (obowiązywania umowy). b) dla
zabezpieczenia bieżącego wykonywania usług
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posiadają środki własne lub
dostęp do kredytu w wysokości minimum 350.000,00 zł. ocena
spełnienia
warunków dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do
oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje
potwierdzające
spełnianie warunków. ocena będzie dokonywana na zasadzie
spełnia - nie spełnia.

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 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 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
- informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
- 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
- Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub
spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności
finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą
wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego
zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
- III.4.2) W zakresie
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
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- 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
- aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
- aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
- 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
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- 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
- nie
orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
- III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub
w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego
zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- opis
urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez
wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego
wykonawcy, w celu
potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości
realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTA. 2)Pełnomocnictwo podmiotów występujących
wspólnie. 3)Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia - jeśli uprawnienie tej
osoby nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 4)Wykaz części zamówienia,
które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom. 5)Zobowiązania innych
podmiotów. 6)W przypadku, gdy osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w
trakcie aukcji elektronicznej będzie inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty
pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę uprawniona do reprezentowania
Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji
elektronicznej.

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: tak, adres strony, na której będzie
prowadzona: https://aukcjemp.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet

9 / 11

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Chrobry Głogów S.A.
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 15 października 2012 12:56 - Poprawiony poniedziałek, 22 października 2012 15:01

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

6. Zmiany umowy: 6.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu
Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 6.2. Niedopuszczalna jest zmiana
postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla
Zamawiającego. 6.3. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1)
zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin
realizacji umowy, 2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 3)wystąpienia przedłużającej się
procedury badania i oceny ofert oraz procedury odwoławczej - zmianie może ulec termin
realizacji zamówienia, 4)konieczności wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych,
uzupełniających - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu
realizacji zamówienia, 5)ograniczenia zakresu, czego nie można było przewidzieć mimo
dochowania należytej staranności - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w tym
terminu realizacji zamówienia, 6.4. Pozostałe zmiany: 1)jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie
powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT
zapłaconego przez wykonawcę, 2)jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie
kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia
przez wykonawcę , 3)rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone. 6.5.
Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1)
opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość
wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.chrobry-glogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chrobry
Głogów S.A. ul. Rudnowska 17 b 67-200 Głogów sekretariat I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.10.2012 godzina 14:00, miejsce: Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17 b 67-200 Głogów
sekretariat I piętro.

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 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
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