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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124438-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Nadzór nad robotami budowlanymi
2016/S 071-124438

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
Narutowicza 9
Osoba do kontaktów: Robert Pankowski
26-600 Radom
POLSKA
Tel.:  +48 3851001
E-mail: przetarg@mosir.radom.pl 
Faks:  +48 3851003
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mosir.radom.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Sp. z o.o.

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania – Wykonanie prac projektowych
i robót budowlanych dotyczących obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową i stadion
piłkarski wraz z robotami rozbiórkowymi w Radomiu przy ul. Struga.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi

mailto:przetarg@mosir.radom.pl
www.mosir.radom.pl
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Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Radom.
Kod NUTS PL128

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Kompleksowy nadzór inwestorski, wykonywany będzie w oparciu o:
— dokumentację przetargową sporządzoną na potrzeby wyboru wykonawcy zadania objętego nadzorem,
tj. na potrzeby wyboru wykonawcy zamówienia na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dotyczących obiektu sportowego obejmującego halę
sportowo-widowiskową i stadion piłkarski wraz z robotami rozbiórkowymi w Radomiu przy ul. Struga.
— wiedzę techniczną i wymogi wynikające z ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
— ofertę Wykonawcy,
— dokumentację projektową sporządzoną przez wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
— zakres obowiązków Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN)- stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.
2. Dokumentacja przetargowa sporządzona na potrzeby wyboru wykonawcy zadania objętego nadzorem, tj.
zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dotyczących obiektu sportowego obejmującego
halę sportowo-widowiskową i stadion piłkarski wraz z robotami rozbiórkowymi w Radomiu przy ul. Struga-
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego – www.mosir.radom.pl (zakładka BIP- Nowe
Przetargi) i obejmuje:
— Projekt rozbiórki stadionu piłkarskiego (wraz z załącznikami)
— Projekt rozbiórki budynku socjalno-usługowego (wraz z załącznikami)
— Program Funkcjonalno – Użytkowy Hali Sportowo-Widowiskowej (wraz z załącznikami)
— Program Funkcjonalno – Użytkowy Stadionu Piłkarskiego (wraz z załącznikami)
— Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przedmiot zamówienia objęty nadzorem obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych obecnej infrastruktury
sportowej zlokalizowanej na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul Struga na działkach ew. nr 74/6, 74/7,
74/8, 74/23 oraz na części działek nr 75, 78, 81 oraz zaprojektowanie na tej nieruchomości obiektu sportowego,
w skład którego wchodzić będzie hala sportowo-widowiskowa i stadion piłkarski, jak również kompleksowa
realizacja (wykonanie robót budowlanych w systemie pod klucz) obiektu zaprojektowanej hali widowiskowo
sportowej oraz I etapu stadionu sportowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71247000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

www.mosir.radom.pl
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II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 31.8.2018

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 20 000 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych);
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 64 1240 5703 1111 0010
5572 2370 z dopiskiem „Wadium znak sprawy: 2/2016/ZP”.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności
winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek wszystkich okoliczności określonych
w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/
poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego)
dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego
rachunek Zamawiającego, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem)
albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do
występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gwarancja lub poręczenie
powinno zapewnić wypłatę należnej kwoty w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 z tytułu działań
lub zaniechań wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
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III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Przykład formularza oświadczenia podany
jest w załączniku do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10-11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione wyżej w pkt 1-7.
9) Oświadczenie dotyczące funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej, zawierające informacje, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Przykład formularza oświadczenia podany
jest w załączniku nr 12 do SIWZ.
10) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
11) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
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12) o których mowa w pkt. 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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 ofert.
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
13) o których mowa w pkt. 5 i 7 składa 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 oraz pkt 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
14) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 i 13. zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie
stosuje się odpowiednio jak w ust. 7.
4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt 1-3
4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
– wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.
4.2. Oryginał dokumentu zabezpieczenia wadialnego (w przypadku wadiów wnoszonego w formie innej niż
pieniężna).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający oceni spełnienie
tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Do złożenia oświadczenia można wykorzystać
załączony do SIWZ formularz oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym
powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie
uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) 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
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kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) Wykonawca w celu spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w/w
ustawy.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia, zawierające:
— jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu,
— zakres dostępnych wykonawcy zasobów takiego podmiotu,
— zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej 1 usługę w zakresie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem

zadania obejmującego budowę obiektu kubaturowego o kubaturze minimum 70 000 m3 lub wartości min. 70 000
000 brutto.
Dysponowania potencjałem technicznym
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ formularz oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym
powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie
uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobami wpisanymi
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, które zapewnią sprawowanie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania, budową i poszczególnymi robotami, tj. posiadającymi
uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
— posiadającego doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy, w tym przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji, od chwili jej rozpoczęcia do czasu oddania do użytkowania, dotyczącej
stadionu piłkarskiego z liczbą miejsc dla kibiców nie mniejszą niż 5 500 za miejsc siedzących, z czego na
jednej trybunie nie mniej niż 3 500 zadaszonych miejsc siedzących lub hali sportowej z widownią i liczbą miejsc
siedzących nie mniej niż 5 000 widzów.
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b)drogowej bez ograniczeń,
— – posiadającego min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika
budowy.
c) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— – posiadającego min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika
budowy.
d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych bez ograniczeń,
— – posiadającego min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika
budowy.
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— – posiadającego min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika
budowy.
f) telekomunikacyjnej bez ograniczeń
— – posiadającego min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika
budowy.
— wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
— Zamawiający dopuszcza wskazanie osoby/ osób spełniających łącznie warunki określone wyżej.
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia posiada wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ formularze.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym
powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub
ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.
Uwaga:
dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.
12a ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63,
poz. 394 ze zm.).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
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2. Obecność koordynatora. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
2/2016/ZP

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.5.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 19.5.2016 - 10:15
Miejscowość:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Narutowicza 9, Sala konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty możliwe są jedynie zgodnie z treścią przepisu
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki zmian określono w
treści wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują
środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
4.1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób;
4.2. W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
4.3. W terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż
określone w pkt 4.1.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.4.2016

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

