
Ogłoszenie nr 510555287-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz": „ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW
KOMUNALNYCH ORAZ SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKINGU I PRZYLEGŁEJ

DROGI WJAZDOWEJ PRZY ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU W ROKU 2021 DLA OŚRODKA SPORTU I
REKREACJI WYSPIARZ”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613139-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz", Krajowy numer identyfikacyjny 33094400000000, ul. ul. Jana Matejki  22, 72-600 
Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 3213781, e-mail sekretariat@osir.swinoujscie.pl, faks 0-91
3213781.
Adres strony internetowej (url): http://www.osir.swinoujscie.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKINGU I PRZYLEGŁEJ DROGI WJAZDOWEJ PRZY ULICY KU MORZU W
ŚWINOUJŚCIU W ROKU 2021 DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OSIR/ZP/05/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu nr OSIR/ZP/05/2020 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „ ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBIEKTÓW OSiR
„WYSPIARZ”W ŚWINOUJŚCIU ORAZ SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKINGU PRZY
ULICY KU MORZU I PRZYLEGŁEJ DRODZE WIAZDOWEJ W ŚWINOUJŚCIU-WARSZÓW W ROKU 2021. Wg
Wspólnego Słownika Zamówień CPV -Usługi niezbędne do realizacji zadania mają następujące kody: 90512000-9 Usługi
transportu odpadów 90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic 90620000-9 Usługi odśnieżania Należy wykonać następujący zakres usług: 1.
Wykonawca w zakresie realizacji zadania nr 1-Świadczenie usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z obiektów OSiR
„Wyspiarz” w Świnoujściu roku 2021 zobowiązuje się do: a) dostarczenia nieodpłatnie Zamawiającemu pojemników na odpady
komunalne i ustawienia ich w miejscach do tego przeznaczonych według załącznika nr 9-wykaz obiektów objętych
świadczeniem usługi b) wywozu odpadów komunalnych z pojemników dostarczonych przez Wykonawcę we wskazanych
lokalizacjach przy obiektach objętych świadczeniem usługi zgodnie z częstotliwością wywozu przedstawionym przez
Wykonawcę i harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, c) interwencyjnego odbioru i transportu odpadów na podstawie
zgłoszenia (telefonicznego lub E-mail) przez Zamawiającego dotyczący wskazanego obiektu w zgłoszeniu, d) dostarczeniu
nieodpłatnie dodatkowych pojemników w miejsce wskazane przez Kierownika obiektu bez względu na dzień tygodnia, e)
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych w
roku 2021 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji “Wyspiarz” w Świnoujściu-
zadanie 1

nieodpłatnej wymiany lub naprawy uszkodzonych pojemników na każde zgłoszenie Zamawiającego, f) niezwłocznego
uzupełnienie pojemników w przypadku kradzieży lub zaginięcia, g) przygotowania pojemników do wywozu i ustawienia ich po
opróżnieniu we wskazanym miejscu przy obiekcie, h) oczyszczenia miejsca zaśmieconego przy załadunku odpadów
komunalnych, i) mycia i dezynfekcji wszystkich posiadanych na zgłaszanym obiekcie pojemników –minimum 2 razy w roku, j)
wywozu odpadów komunalnych również w soboty i niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem obiektu , k)
wywozu odpadów segregowanych w sezonie letnim (01.06.-30.09) po uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem obiektu lub
osobą wskazaną (przez Kierownika obiektu)- minimum 2 razy w tygodniu,(Basen Północny, Kemping Relax), l) dostarczeniu
oznakowanych pojemników na odpady segregowane: szkło, papier, plastik, m) dostarczeniu worków na odpady
biodegradowalne ( do uzgodnienia z Kierownikami obiektów w ilości, do 10 szt. jednorazowo, we wskazanych obiektach w
załączniku nr 8) n) podstawienia kontenerów na odpady; bio, komunalne, mieszane pobudowlane -gruz oraz wywozu po
uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu. 2. Wykonawca w zakresie realizacji zadania nr 2-Sprzątanie i utrzymanie czystości na
terenie parkingu przy ulicy Ku Morzu i przyległej drodze wjazdowej w Świnoujściu-Warszów w roku 2021 zobowiązuje się do:
2.1. sprzątania i utrzymania czystości terenu parkingu oraz przyległej drogi wjazdowej na plażę wraz z mechanicznym
odśnieżaniem w okresie zimowym oraz zamiataniu terenu, uprzątnięciu i wywozu wszelkich zanieczyszczeń z częstotliwością:
a) w miesiącach od października do końca maja objętym okresem świadczenia usługi - 2 razy każdego miesiąca, po
telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Kąpieliska, b) w miesiącach od czerwca do końca września objętym okresem
świadczenia usługi - 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek) 2.2. opróżniania i wywozu odpadów z 55 śmietniczek (o
pojemności 85 l) –bezworkowe na terenie parkingu: a) w miesiącach od października do końca maja – 2 razy każdego miesiąca,
po telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Kąpieliska, b) w miesiącach od czerwca do końca września – 2 razy w tygodniu
(poniedziałek, piątek) 2.3. Usługa mechanicznego odśnieżania i przesypywania mieszanką piaskowo-solną parkingu, oraz drogi
wjazdowej na plażę (powierzchnia 15000m2 ) do 12 razy w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo na zgłoszenie
Zamawiającego-mieszanka stanowi koszt Wykonawcy. 2.4. Usługa mechanicznego zamiatania parkingu oraz drogi wjazdowej
do 5 razy w okresie obowiązywania umowy. 2.5. Osoba odpowiedzialna na realizacją umowy w zakresie zadania numer 2 –
Ewa Wileńska – Kierownik Kąpieliska. 3. Zamawiający każdorazowo zobowiązuje się do: a) wyznaczenia miejsca ustawienia
pojemników na twardym podłożu, b) nie przemieszczania pojemników na inny teren bez uzgodnienia z Wykonawcą. c)
uzgadniania z Wykonawcą miejsc ustawienia dodatkowych pojemników z 2 dniowym wyprzedzeniem 4. Przedmiot umowy
będzie wykonywany przy użyciu pojazdów, o parametrach określonych w SIWZ, a w przypadku wskazania przez Wykonawcę
w ofercie pojazdów spełniających wyższe niż minimalne, wymagane przez Zamawiającego normy emisji spalin, przy
wykorzystaniu zadeklarowanych w ofercie pojazdów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 90533000-2

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513200-8, 90610000-6, 90620000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 333648.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie
parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w
roku 2021 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji “Wyspiarz” w Świnoujściu -
zadanie 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Remondis Szczecin Spółka z o.o.
Email wykonawcy: swinoujscie@remondis.pl
Adres pocztowy: ul. Janiny Smoleńskiej PS”JACHNA” 35
Kod pocztowy: 71-005
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 333648.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 333648.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 333648.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 57040.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Remondis Szczecin Spółka z o.o.
Email wykonawcy: swinoujscie@remondis.pl
Adres pocztowy: ul. Janiny Smoleńskiej PS”JACHNA” 35
Kod pocztowy: 71-005
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 57040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57040.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z
przepisami.
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na zadanie nr 1 i 2. Oferta firmy Remondis Sp. z o.o. została uznana za
najkorzystniejszą, z uwagi na fakt, iż spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i nie podlega odrzuceniu. Ponadto, oferta otrzymała największą liczbę punktów (zadanie 1 – 100 pkt,
zadanie 2 –100 pkt), przyznanych na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale XII SIWZ dostępnych na stronie
internetowej Ośrodka.
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