
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Organizacja kąpielisk strzeżonych w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie
sezonu letniego w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rozwoju Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388232043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 35

1.5.2.) Miejscowość: Ustka

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-270

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 059 8145 586

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osir@um.ustka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.ustka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja kąpielisk strzeżonych w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie
sezonu letniego w 2021 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bafb42c-a124-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036575/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 13:22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.osir.ustka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówieniapublicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii
dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminiekorzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 3. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci
papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
osir@um.ustka.pl. 5. Dane postępowania można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań”
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania” na
miniPortalu.6. Dokumenty należy sporządzać w ogólnie dostępnych formatach danych, szczególności
w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc,.docx, .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obowiązku
informacyjnego w imieniu Zamawiającego w stosunku do wszystkich swoich pracowników, których
dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zamawiającego o treści:„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)
informuję , iż: 1. Administrator danych osobowych:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o.o., 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35, reprezentowana przez
Prezesa spółki (dalej zwany jako Administrator). Z administratorem można się skontaktować:1.1.
listownie na adres: ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka; 1.2. telefonicznie 059 8145 586; 1.3. przez
email: osir@um.ustka.pl. 2. Inspektor ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem
można się kontaktować przez: pkaminski@kancelariapiatak.pl. 3. Cele przetwarzania oraz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu:3.1. realizacji zawartej umowy, 3.2.
prowadzenie korespondencji i wyjaśnień,3.3. archiwizacji sprawy.Podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi).4. Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu trwania realizacji umowy oraz przez czas
wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane
powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi
roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.5. Odbiorcy
danych Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym
niż jest to wymagane na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne).6. Przekazywanie danych do
państwa trzeciego:Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 7. Prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji: Przysługują
Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:7.1. prawo dostępu do
Pani/Pana danych osobowych,7.2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,7.3.
prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest
niezgodne z przepisami prawa;7.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z
naszym inspektorem ochrony danych.8. Prawo wniesienia skargi do organu:Przysługuje Pani/Panu
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Wymóg podania danych: Podanie danych jest
dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSiR.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 480157,77 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie
bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się, uprawiających sporty lub rekreację na
obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie
sezonu letniego w 2021 roku.2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację powyższych usług na
następujących kąpieliskach:2.1. Kąpielisko morskie Ustka Wschód przy określeniu usług z
prawem opcji w rozumieniu art. 34 ust. 5 ustawy PZP:a) usługa podstawowa (zakres
podstawowy) – odcinek 400 m linii brzegowej po stronie wschodniej falochronu, początek licząc
od ok. 250 m od falochronu, w okresie 01 lipca – 31 sierpnia 2021 r. w godz. 10.00-18.00, przy
czym, skrajne stanowiska ratownicze winny być obsadzone dodatkowym ratownikiem. Zakres
ten obejmuje również dodatkową obsadę ratowniczą w celu zapewnienia obsługi wózka
kąpielowego dla osób niepełnosprawnych (minimum 1 ratownik) w godzinach otwarcia
kąpieliska,b) usługa (opcja) dodatkowa (zakres fakultatywny) – odcinek 100 m linii brzegowej po
stronie wschodniej falochronu, początek licząc od ok. 250 m od falochronu wschodniego, w
okresach 01 czerwca - 30 czerwca 2021 r. i od 1 września – 15 września 2021 r. w godz. 10.00-
18.00;2.2. Kąpielisko morskie Ustka Zachód I, usługa podstawowa – odcinek 100 m linii
brzegowej po stronie zachodniej falochronu, początek licząc od ok. 120 m od falochronu
zachodniego, w okresie 01 lipca - 31 sierpnia 2021 r. w godz. 10.00-18.00;2.3. Kąpielisko
morskie Ustka Zachód II, usługa podstawowa – odcinek 100 m linii brzegowej po stronie
zachodniej falochronu początek licząc od ok. 620 m od falochronu zachodniego, w okresie 1
lipca - 31 sierpnia 2021 r. w godz. 10.00-18.00.Uwaga!Usługa podstawowa to minimalny zakres
zamówienia, który zostanie zlecony Wykonawcy do realizacji. Usługa dodatkowa to zakres
fakultatywny, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w załączniku nr 4 do SWZ –
Wzorze umowy, okoliczności i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie
musi skorzystać.3. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Prawo opcji obejmuje usługę dodatkową (zakres fakultatywny), polegająca na organizacji
kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się,
uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży
wschodniej - odcinek 100 m linii brzegowej po stronie wschodniej falochronu, początek licząc od
ok. 250 m od falochronu wschodniego, w okresach 01 czerwca - 30 czerwca 2021 r. i od 1
września – 15 września 2021 r. w godz. 10.00-18.00. Szacunkowa wartość prawa opcji wynosi
51815,70 PLN (mieści się wartości zamówienia wskazanej w pkt. 4.1.5.) ogłoszenia)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu,
zostanieuznana ofert, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego. 2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest
określonejwadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w
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kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość świadczenia usług – dodatkowe wyposażenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1.
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie;2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca posiada zgodę Ministra właściwego do wykonywania zadań z zakresu
bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, zgodnie art. 12
z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. 2020 r. poz. 350 z późn. zm.);3. sytuacji ekonomicznej i finansowej –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;4. zdolności technicznej lub zawodowej
– warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) wykonał w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub wykonuje nadal, co najmniej dwie
usługi ratownictwa wodnego tzn. wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa osób
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, na brzegu morskim o długości
minimum 400 mb każda usługa. Usługi realizowane w ramach jednej umowy traktuje się jako
jedną usługę;b) skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia minimum 5 osób posiadających
uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U z 2020 r. poz. 350 ze
zm.), posiadających doświadczenie w pełnieniu funkcji ratownika wodnego na kąpieliskach
morskich w wymiarze co najmniej 30 dni.Uwaga: przez kąpieliska morskie rozumienie się
kąpieliska położone na wodach przybrzeżnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310) albo na wodach wewnętrznych lub morzu
terytorialnym w rozumieniu art. 4-5 i art. 8 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza,
sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz.U. z 2002 r. poz. 543).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie w treści z załącznikiem nr
2 do SWZ; 2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
zgodniew treści z załącznikiem nr 3 do SWZ;2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 5 do SWZ. 3. wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę składa się na Formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ –
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców;1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt. 9.1.2. SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców;1.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 1.4. w przypadku
polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby: oświadczenia, o których mowa
w pkt. 14.3.1. i 14.3.2. podmiotu udostępniającego, zgodnie z pkt. 10.3. SWZ, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego, o którym mowa w pkt. 10.4., przygotowane zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;1.5. pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i
złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1. SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 9.1.1. i 9.4.1. SWZ) składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie: 1) ceny, na
skutek:a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te
powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała;b) odstąpienia
Zamawiającego od realizacji całości lub części usług opcji podstawowej, zgodnie z § 8 ust. 3
umowy, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość usługi od realizacji
której odstąpiono obliczonej proporcjonalnie do wartości umowy na usługi dla opcji podstawowej,
przy czym wartość proporcjonalna zostanie określona z uwzględnieniem długości linii brzegowej
w zakresie jakim odstąpiono od realizacji umowy oraz ilości dni w jakich nie świadczono usługi w
zakresie odstąpionym, przyjmując, że wartość podstawowa usługi, zgodnie ze złożoną ofertą
dotyczy 700 metrów bieżących plaży przez 62 dni; 2) terminu realizacji usług opcji podstawowej,
na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy, postanowienia punktu
1 lit. b) stosuje się odpowiednio;3) sposobu spełnienia świadczenia z powodu okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na
zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U z 2020 poz. 374 ze zm.), postanowienia punktu 1 lit. b) stosuje się odpowiednio;4)
zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, jeżeli
kolejny podwykonawca spełnia warunki u wymagania określone w zamówieniu (warunki udziału
w postępowaniu), na które przy złożeniu oferty powoływał się Wykonawca, chyba że sam
wykonawca spełnia ta wymagania samodzielnie. 2. Każda zmiana umowy musi być dokonana
na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP: ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
i udostępnionego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-03
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	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość świadczenia usług – dodatkowe wyposażenie
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ; 2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodniew treści z załącznikiem nr 3 do SWZ;2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 5 do SWZ. 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-05 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP: ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 13:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-03
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