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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Plac Celebry Papieskiej 1
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julia Ziemlewska
E-mail: zamowienia@mosirplock.pl 
Tel.:  +48 243672686
Faks:  +48 243672696
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mosirplock.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://mosirplock.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://www.miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe sprzątanie w obiektach sportowych MOSiR Płock Sp. z o.o. - kryta Pływalnia Podolanka
Numer referencyjny: 2/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie w budynku pływalni krytej Podolanka w Płocku.
Łączna powierzchnia do sprzątania wynosi 5 785 m2, w tym koryta przelewowe wokół niecek basenowych
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oraz dozowniki do mydła, papieru toaletowego i ręczników typu ZZ. 3. System sprzątania: - we wszystkie dni
tygodnia, w tym w niedziele oraz w święta, w które obiekt będzie otwarty. Rocznie z Pływalni korzysta ok.
170.000 osób, średnia dzienna to ok. 500 osób.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Płock, ul. Czwartaków 6, Pływalnia kryta Podolanka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ”Kompleksowe sprzątanie w obiektach sportowych MOSiR Płock - Pływalnia
Podolanka” w Płocku przy ul. Czwartaków 6. Termin realizacji: od 05.04.2020 r. od godz. 6:00 do 02.01.2021
r. do godz. 6:00. Pływalnia jest czynna we wszystkie dni tygodnia, w tym: - od poniedziałku do soboty w
godzinach od 6:00 do 22:00, - w niedziele w godzinach od 10:00 do 22:00, - w wyznaczone święta każdorazowo
w odrębnie ustalanych godzinach. Wymagana jest praca w godzinach otwarcia Pływalni oraz w nocy –
z uwagi na możliwość udostępnienia Pływalni do gruntownego sprzątania tylko w godzinach nocnych.
Wymagana obsada liczbowa osób sprzątających: bieżący serwis sprzątający (zmiana dzienna) - jednocześnie
minimum 2 osoby, gruntowne sprzątanie obiektu (zmiana nocna) – minimum 4 osoby, osoba nadzorująca
zespół sprzątający – minimum 1 osoba. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest, przez cały
okres obowiązywania umowy, zatrudniać do pracy na Pływalni, taką liczbę osób, która zapewni spełnienie
określonych wyżej wymagań. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej
oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, obejmą społeczną i zawodową integrację osób niepełnosprawnych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.). Zamawiający wymaga aby, wskazani w
ust. 1 Wykonawcy, osiągali wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których
orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz
niewidomych – w wysokości co najmniej 30 %, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie odpisu płatności na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zamawiający wymaga aby Wykonawca
(dot. także Podwykonawcy) zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Po stronie Wykonawcy leży posiadanie wymaganych urządzeń
mechanicznych i ręcznych koniecznych do realizacji umowy oraz dostawa środków czystości i higieny, w tym
papieru toaletowego i ręczników typu ZZ. Główne pomieszczenia do sprzątania to: hala basenowa (niecki:
sportowa, rekreacyjna, dla dzieci i jacuzzi), pow. przy basenowa - 600 m2, szatnie/przebieralnie (5), natryski,
sanitariaty, sauny (2), sala gimnastyczna, trybuny, ciągi komunikacyjne, pokoje administracyjne. Wykonawca,
przed podpisaniem umowy opracuje Plan Higieny Obiektu. Szczegóły dot. realizacji zamówienia zawarto w
Opisie przedmiotu zamówienia Dział II do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/04/2020
Koniec: 02/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Rozpoczęcie realizacji zamówienia od 05.04.2020 od godz. 6:00 do 02.01.2021 do godz. 6:00.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - w czasie obowiązywania
umowy;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w sposób należyty wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przynajmniej - jedną usługę o wartości
co najmniej 250.000,00 zł brutto, w okresie 12 miesięcy, polegającą na utrzymaniu czystości na krytej pływalni
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 metrów kwadratowych, która posiada co najmniej jeden basen
pływacki o wymiarach 25 m x 12,5 m (dopuszczalne wartości mniejsze o10%),
oraz aby Wykonawca dysponował co najmniej następującymi urządzeniami technicznymi: - automatem
szorująco-zbierającym z trakcją, posiadającym automatyczny napęd, - odkurzaczem sucho-mokro, minimum 60
l pojemności, - maszyną czyszczącą / szorowarką do czyszczenia mechanicznego, - urządzeniem polerującym
do warstw polimerowych typu Highspeed, - odkurzaczem podwodnym basenowym, przystosowanym do
czyszczenia dna i ścian niecek basenowych, w tym ścian i dna w nieckach ze stali nierdzewnej, posiadającym
minimum: zasilanie elektryczne lub bateryjne, możliwość jazdy do przodu i w tył, wydajność - w ciągu 6 godz.
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musi wysprzątać pow. ok. 850 m2; odkurzacz musi znajdować się na stałe w obiekcie, - urządzeniem do mycia
elewacji zewnętrznych i okien, z zastosowaniem szczotek teleskopowych do wysokości 12 m.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest
społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje
udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zamówień na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Zamawiający
wymaga wpłaty wadium w wysokości 2500,00 PLN (wpłata przed upływem terminu składania ofert) oraz wpłaty
należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie przez Wykonawcę
(wpłata przed podpisaniem umowy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 12:45
Miejsce:
POLSKA, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1, siedziba Zamawiającego, Obiekt: HALA SPORTOWA
ORLEN ARENA, miejsce otwarcia: Loża prasowa I piętro, oznaczenie wejścia do obiektu: Administracja K7.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia



5 / 6

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Miesiące: pażdziernik - listopad 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu zastosowanie ma art. 24 aa ustawy Pzp.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy elektronicznej. W postępowaniu komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (www.epuap.gov.pl) oraz udostępnionego przez miniPortal
(www.miniportal.uzp.gov.pl). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej: e-mail: zamowienia@mosirplock.pl . Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza komunikacji. Oferty
powinny być złożone i opublikowane na ePUAP:/mosirplock/SkrytkaESP w terminie do dnia 18.02.2020 r.
do godziny 12:00. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), w postaci
elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę (wraz z dokumentami określonymi w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ) skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP). Do oferty należy także dołączyć: zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) – (oryginał
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Pełnomocnictwo osoby lub osób
podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z wpisu do KRS lub CEIDG (forma dokumentu
zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym ) lub ich odpowiednika w danym kraju, w przypadku
złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Liderowi, dowód wniesienia wadium w formie innej niż
pieniężna (oryginał w postaci elektronicznej – opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Wystawiającego). Kopię dowodu wpłaty wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty.
Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do
którego zachodzą podstawy do wykluczenia, określone, w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.
Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2344 ze zm. );
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
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koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2020
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