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

www.osir.ustka.pl

Ustka: ORGANIZACJA KĄPIELISK STRZEŻONYCH I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PŁYWAJĄCYCH I

KĄPIĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ W USTCE W OKRESIE SEZONU LETNIEGO

W 2016 ROKU

Numer ogłoszenia: 106390 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce , ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8145586, faks 59 8144769.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA KĄPIELISK STRZEŻONYCH I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB

PŁYWAJĄCYCH I KĄPIĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ W USTCE W OKRESIE SEZONU LETNIEGO W 2016 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie
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bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2016 roku, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 8

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia

2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz.

108), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt

ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261), rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu, znaków

informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012 r. poz. 286), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z

2016 r. poz. 452). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację powyższych usług na następujących kąpieliskach: 1) kąpielisko Plaża wschodnia 1 - odcinek 500 mb linii

brzegowej po stronie wschodniej falochronu, początek licząc od 250 m od falochronu, w okresie 1 lipca - 31 sierpnia 2016 r. 2) kąpielisko Plaża wschodnia 2 - odcinek

100 mb linii brzegowej po stronie wschodniej falochronu, początek licząc od 250 m od falochronu, w okresach 15-30 czerwca i 1-15 września 2016 r. 3) kąpielisko Plaża

zachodnia - odcinek 200 mb linii brzegowej po stronie zachodniej falochronu początek licząc od 150 m od falochronu, w okresie 1 lipca - 31 sierpnia 2016 r. 3.W

przypadku lokalizacji na plaży miasteczka plażowego lub innej działalności rekreacyjnej dysponującej własną obsługą ratowniczą, Wykonawca obowiązany jest

zorganizować kąpielisko strzeżone z pominięciem ww. lokalizacji, natomiast teren pominięty oznaczyć jako niestrzeżony przez służby ratownicze oznakować zgodnie z

właściwymi przepisami. 4. Przy organizacji kąpielisk strzeżonych i zapewnieniu bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaży wschodniej i

zachodniej, należy w szczególności: 1) sprawdzić miejsca przeznaczone pod kąpielisko pod względem bezpieczeństwa, 2) przygotować miejsca ratownikom w celu

zapewnienia stałej obserwacji i kontroli osób kąpiących się, wyposażone w sprzęt, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27

lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i

ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012 r. poz. 261), 3)zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą i starszego sternika

motorowodnego zgodnie z właściwymi przepisami, 4) zapewnić poprzez ratowników stałą kontrolę lustra wody z brzegu i od strony wody, 5)zorganizować punkty

medyczne na obu kąpieliskach oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego na plaży wschodniej i zachodniej, dodatkowo 1 punkt wyposażony w

DEFIBRYLATOR, 6) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkty medyczne w niezbędny sprzęt ratowniczy i medyczny (w tym w leki i artykuły

sanitarne), a także zabezpieczyć ratowników i obsługę punktów medycznych w ubiór zgodny z obowiązującymi normami, 7)utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w

należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać brakujący sprzęt, 8)wyraźnie oznaczyć granice kąpielisk, w

ramach których oznaczyć strefy dla umiejących pływać oraz dla osób nie umiejących pływać, 9) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych,

10)zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli, obsługę informatyczną gabloty Błękitnej Flagi, 11) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności
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umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania, 12) wyposażyć kąpielisko zgodnie z przepisami

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt

ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261), 13)zabezpieczyć w ciągłej

gotowości minimum dwa skutery wodne z platformą ratowniczą i wyszkoloną załogą w zakresie ratownictwa skuterowego, 14) uzyskać ekspertyzy dopuszczające

kąpieliska do eksploatacji, 15)wyposażyć jedną łódź motorową w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz dodatkowo zatrudnić do obsługi kąpieliska ratownika wodnego z

uprawnieniami płetwonurka, 16) umieścić przy każdym kąpielisku na widocznym miejscu Regulamin kąpieliska, 17) pokryć koszty związane z przystosowaniem

kontenera jako zaplecza socjalnego dla ratowników i innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę do obsługi kąpieliska oraz pokryć koszty poniesione w wyniku

eksploatacji kontenera, w tym wszystkich mediów i wynikające z zapisów liczników, kontener zapewnia Zamawiający, 18) umożliwiać Zamawiającemu dostęp do energii

elektrycznej w kontenerze na potrzeby prowadzonych na plaży imprez lub akcji promocyjnych (koszt energii elektrycznej zużytej w związku z ww. pokryje Zamawiający

wg wskazań licznika), 19) zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w zakresie związanym z przedmiotem umowy oraz ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw

nieszczęśliwych wypadków..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na wydłużeniu okresu

funkcjonowania kąpielisk strzeżonych w Ustce w 2016 r. a co za tym idzie organizacji kąpielisk i zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i

uprawiających sporty wodne na wskazanych kąpieliskach, bądź też wydłużeniu długości odcinka na którym funkcjonuje kąpielisko albo wprowadzenie innego odcinka.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

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

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i

uprawiających sporty wodne, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr

208 poz. 1240 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi ratownictwa morskiego na długości strzeżonego brzegu co najmniej 500

mb każda usługa.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku .Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
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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 spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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,

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;

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 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 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o

tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do siwz 2) W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do

oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie,z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania , 3) pełnomocnictwo do

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. 9.1 siwz, 4) informacja dotycząca ewentualnego powierzenia

Podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia zawartej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 5)jeżeli Wykonawca będzie polegał na

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, 6) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie

dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego

podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę

z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Jakość - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.ustka.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2016 godzina 14:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce

ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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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