Warszawa: System kart sportowych
Numer ogłoszenia: 17830 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: System kart sportowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest system kart sportowych dla pracowników Zamawiającego, osób
towarzyszących oraz ich dzieci w wieku do lat 15, umożliwiający korzystanie z różnorodnych
usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych w ramach pakietu udostępnianego przez
Wykonawcę. 2. System obejmuje zestaw różnych usług sportowo-rekreacyjnych,
świadczonych przez obiekty sportowo-rekreacyjne (m.in. baseny, sauny, siłownie, kluby
fitness itp.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Wykonawca musi wskazać na terenie
m.st. Warszawy co najmniej 200 obiektów sportowo-rekreacyjnych, w całym województwie
mazowieckim (poza Warszawą) minimum 50 obiektów oraz w Łodzi minimum 25 obiektów,
udostępniających usługi sportowo-rekreacyjne w ramach przedmiotu zamówienia bez
dodatkowych dopłat (dopłaty możliwe jedynie w przypadku squash/ricochet, tenisa i
wspinaczki). 4. W ramach abonamentu miesięcznego Użytkownicy powinni mieć możliwość
korzystania z różnorodnych usług sportowych i rekreacyjnych 7 dni w tygodniu, w godzinach
otwarcia obiektu sportowego. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia czasu
korzystania z usługi do minimum 45 minut (bez przerwy) przez 1 osobę uprawnioną w danym
dniu w danym obiekcie. 5. Obiekt sportowo-rekreacyjny oznacza obiekt, który świadczy
minimum jedną usługę sportowo-rekreacyjną w danym punkcie adresowym. Różnorodne
zajęcia sportowo-rekreacyjne oferowane w jednym obiekcie pod tym samym adresem przez
ten sam podmiot będą traktowane jako jeden obiekt. 6. Dostęp do usług świadczonych w
ramach przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie imiennych kart sportowych
wystawionych dla zgłoszonych przez Zamawiającego osób uprawnionych. 7. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość comiesięcznego zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób
korzystających z kart sportowych w okresie rozliczeniowym (trzy miesiące kalendarzowe)
bez zmiany cen jednostkowych kart zaoferowanych w ofercie. 8. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zmian listy uczestników programu poprzez comiesięczne dopisywanie

nowych uczestników oraz comiesięczne rezygnacje. 9. Zamawiający planuje dokonać zakupu
imiennych kart w szacunkowej liczbie: a) 104 kart dla pracowników, b) 20 kart dla osób
towarzyszących powyżej 15 roku życia, c) 20 kart dla dzieci pracowników do lat 15. 10.
Koszt karty sportowej będzie pokrywany ze środków prywatnych pracowników z
możliwością dofinansowania ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych. Koszt dofinansowania do imiennych kart pokrywany ze środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych wyniesie co najmniej 20 zł miesięcznie na pracownika.
Płatnikiem należności wobec Wykonawcy będzie Zamawiający..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.60.00.00-7, 92.33.00.00-3, 92.61.00.00-0.
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: Okres w
miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy przedłożą stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.
22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy przedłożą stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.



22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp będzie
dysponował w następujących miastach: - Warszawa minimum 200 obiektami, Łódź minimum 25 obiektami, - w województwie mazowieckim (poza
Warszawą) minimum 50 obiektami. Z zastrzeżeniem iż, w każdej z ww.
lokalizacji, tzn. w województwie mazowieckim, w Warszawie i Łodzi,
obowiązkowo dostępne będą: basen, siłownia, sauna, fitness, sztuki walki,
joga, squash/ricochet, (na terenie Warszawy i Łodzi), wspinaczka (w danym
obiekcie sportowym może być dostępna tylko jedna dyscyplina). Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz minimalnej
ilości obiektów w każdej z ww. lokalizacji wraz z określeniem świadczonych
usług oraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W
przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na potencjale technicznym innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dodatkowo winni oni
przedłożyć także dokument określony w Rozdziale VI pkt 2 SIWZ. Ocena
spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na
podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp oraz wykazu
obiektów, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy przedłożą stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.
22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy przedłożą stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.
22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą
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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami



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

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku gdy Wykonawcy będą polegać na potencjale technicznym innego podmiotu,
o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument potwierdzający, że
będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia np.
pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnego
potencjału technicznego . 2. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie
lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) - w
przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za
zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego
tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja ...), zgodnie z
art. 23 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno

wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby
uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców.
W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki
cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum
przedłożenie umowy konsorcjum.
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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:




1 - Cena - 70
2 - Cena miesięcznego abonamentu dla osoby towarzyszącej - 15
3 - Cena miesięcznego abonamentu dla dziecka pracownika - 15

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
1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego, niebyła możliwa do przewidzenia na
etapie podpisania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności: 1)
zmniejszeniem wysokości cen abonamentów określonych w § 6 ust. 1-3 Umowy; 2) zmianą
stanu prawnego regulującego właściwość przedmiotu Umowy; 3) zmianą stanu faktycznego
powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji przedmiotu Umowy; 4)
działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości przedmiotu
Umowy; 5) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
2. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania Umowy powodować będzie
konieczność zmiany Umowy, Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie
wymaganym przepisami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ncbr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w WARSZAWIE ul. Nowogrodzka 47a;
00-695 Warszawa pok. 323.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.01.2013 godzina 10:00, miejsce: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
w WARSZAWIE ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa pokój nr 204 piętro 2.
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: 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Pan Bartosz Dziadecki, tel. +48 22 39 07 222, faks +48 22 201 34 08 2. Miejsce i termin
otwarcia ofert: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a; 00-695
Warszawa w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2, dnia 21.01.2013 r. o godz. 11:00..
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

