
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 SWINOUJŚCIU W ROKU 2021 DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,

obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

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 osir@uznam.net.pl, faks 0-91 3213781.

Adres strony internetowej (URL): http://www.osir.swinoujscie.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.osir.swinoujscie.pl/kategoria/ogloszenia/zamowienia-publiczne,

http://www.osir.swinoujscie.pl/kategoria/ogloszenia/zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy

zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://www.osir.swinoujscie.pl/kategoria/ogloszenia/zamowienia-publiczne, http://www.osir.swinoujscie.pl/kategoria/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.osir.swinoujscie.pl/kategoria/ogloszenia/zamowienia-publiczne, http://www.osir.swinoujscie.pl/kategoria/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Ogłoszenie nr 613139-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

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 SWINOUJŚCIU W ROKU 2021 DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ”

Numer referencyjny: OSIR/ZP/05/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) 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: 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)

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.5) Główny kod CPV: 90533000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

90513200-8
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90610000-6

90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: ZADANIE NR 1. Zamawiający

zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie części 1 zamówienia (Zadanie 1). Realizacja prawa opcji polegać będzie na rozszerzeniu usług, o których mowa

w części I zamówienia na nowo pozyskane obiekty Zamawiającego i/lub rozszerzenie częstotliwości odbioru i wywozu nieczystości komunalnych w obiektach objętych usługami z umowy podstawowej, nie więcej niż

30% wartości zamówienia podstawowego dla części 1. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, cena jednostkowa dotycząca jednostkowego pojemnika/kontenera w

przypadku skorzystania z prawa opcji będzie taka, jak cena określona w zamówieniu. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem. Zamawiający

będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy zostaną mu oddane do korzystania/zarządzania nowe obiekty. Skorzystanie z prawa opcji może także dotyczyć zwiększenia odbioru odpadów w obiektach

określonych w umowie. ZADANIE NR 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług w części 2

zamówienia (Zadanie 2) – usługi podobne w nowo pozyskanych obiektach Zamawiającego i/lub rozszerzenie sprzątania i utrzymania czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w

Świnoujściu objętych usługami z umowy podstawowej, nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego dla części 2.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

12 2021-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1 i zadanie nr 2 - czas realizacji 12 miesięcy od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Minimalny poziom zdolności dla zadania nr 1: Zamawiający uzna,

że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów i prowadzenie przetwarzania

odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, lub posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów; b) posiada zezwolenie na transport

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; W przypadku składania oferty wspólnej ww.

dokumenty składa, ten lub ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą

spełnić łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Minimalny poziom zdolności: -zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie

niższą niż - dla zadania nr 1:w wysokości; 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100). - dla zadania nr 2:w wysokości; 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) W przypadku składania oferty

wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku składania oferty na 1 i 2 część warunek posiadania ubezpieczenia podlega sumowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa oraz doświadczenie: Minimalny poziom zdolności: a) zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: - a1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną usługę trwającą przez okres co najmniej 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy odbiorze i wywozie odpadów. - a2) w przypadku

składania oferty na zadanie nr 1 wykaże, że dysponuje samochodami niezbędnymi do realizacji zamówienia: - 1 pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – norma emisji spalin nie

niższa niż Euro 3; - 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - norma emisji spalin nie niższa niż Euro 3; - 1 pojazd do obierania odpadów w kontenerach – norma emisji

spalin nie niższa niż Euro 3; Uwaga: Muszą to być te same pojazdy, które zostaną wskazane w kryterium „Dysponowanie pojazdami spełniającymi wyższe niż minimalne, wymagane przez Zamawiającego normy

emisji spalin” (załącznik nr 11 do SIWZ) W przypadku składania oferty wspólnej spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykazuje ten wykonawca, który świadczył usługę trwającą przez okres przynajmniej 12

kolejnych miesięcy. Okres wykonywania usługi w ofercie wspólnej nie podlega sumowaniu. - a3) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną usługę trwającą przez okres co najmniej 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy, polegającą na czynnościach

utrzymania czystości na obiektach otwartych, w tym odśnieżaniu mechanicznym i przesypywaniu powierzchni mieszanką piaskowo-solną. - a4)w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 wykaże, że dysponuje

samochodami niezbędnymi do realizacji zamówienia: - 1 pojazd przystosowany do mechanicznego odśnieżania parkingu Ku Morzu - norma emisji spalin nie niższa niż Euro 3; - 1 pojazd przystosowany do

posypywania mieszanką piaskowo-solną parkingu przy ulicy Ku Morzu - norma emisji spalin nie niższa niż Euro 3; - 1 pojazd przystosowany do mechanicznego zamiatania parkingu Ku Morzu – norma emisji spalin

nie niższa niż Euro 3; Uwaga: Muszą to być te same pojazdy, które zostaną wskazane w kryterium „Dysponowanie pojazdami spełniającymi wyższe niż minimalne, wymagane przez Zamawiającego normy emisji

spalin” (załącznik nr 11 do SIWZ) Spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykazuje ten wykonawca, który świadczył usługę trwającą przez okres przynajmniej 12 kolejnych miesięcy. Okres wykonywania

usługi w ofercie wspólnej nie podlega sumowaniu. W przypadku składania oferty na 1 i 2 zadanie wykonawca musi wykazać spełnienie warunków opisanych w ppkt; a1.) a2.) a3.) a4.)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją

o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
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Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy załącznik do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie wykonawcy załącznik do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe

Zamawiającego: 07 1240 3914 1111 0000 3087 6345 W wysokości: Dla każdego z zadań: Dla zadania nr 1 w wysokości: 4310 złotych Dla zadania nr 2 w wysokości: 605 złotych Na dowodzie wpłaty należy

zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy (Wadium w postępowaniu nr OSIR/ZP/05/2020). 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu

wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą

prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu

ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania

tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie

wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta

została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone

w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający

ma zwrócić wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
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Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
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Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Dysponowanie pojazdami spełniającymi wyższe niż minimalne normy emisji spalin 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zadanie nr 1 - zmiany umowy z zakresie: 1. Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień

przedmiotowej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, w następujących okolicznościach: a) w wyniku ograniczenia przez Zamawiającego potrzeby świadczenia usług odbioru i wywozu odpadów, poprzez

przekazanie obiektu/ obiektów lub części obiektu/ obiektów innemu podmiotowi, sprzedaży tego obiektu, a także w przypadku wystąpienia czynników o charakterze siły wyższej, w tym w przypadku ograniczenia

działalności Zamawiającego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź ograniczają potrzebę wykonywania przedmiotu umowy, w
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szczególności z uwagi na ograniczenie prowadzonej przez Zamawiającego działalności. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, zmianę częstotliwości i

ilości wywozu odpadów, zmianę miejsca wywozu odpadów, zmianę kontenerów/pojemników na odpady. b) w razie konieczności wyłączenia z użytkowania, obiektu/obiektów lub ich części. W takim przypadku

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, zmianę częstotliwości i ilości wywozu odpadów, zmianę miejsca wywozu odpadów, zmianę kontenerów/pojemników na odpady. c)

w razie konieczności zmiany częstotliwości świadczonych usług – zmianie ulegnie ilość i częstotliwość wywozów; d) w razie wystąpienia nieprzewidywalnych na etapie zawierania umowy okoliczności, które

uniemożliwią realizowanie usług, w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na

interes publiczny. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, zmianę częstotliwości i ilości wywozu odpadów, zmianę miejsca wywozu odpadów, zmianę

kontenerów/pojemników na odpady. e) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na zamawiającego lub wykonawcę nałożony

zostanie obowiązek realizowania usług w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie – zmianie ulegną postanowienia, które będą miały na celu dostosowanie postanowień umowy do nowych przepisów, f) gdy

wykonywanie przedmiotu umowy będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione z uwagi na stan epidemii COVID-19. Zamawiający dopuszcza wówczas zmiany umowy dotyczące częstotliwości lub terminu wywozu

odpadów, zmiany pojemników/kontenerów na odpady w miejscach wskazanych w umowie, g) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności w postaci zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub

sabotażowym, pożaru, powodzi czy huraganu,awarii technicznych zagrażających powstaniem szkody, stanu klęski żywiołowej, innego stanu nadzwyczajnego, który zostanie stwierdzony przez właściwe organy państwa

w wymagany odpowiednimi przypisami sposób. Strony określą wówczas spoób wykonywania umowy możliwy w danych okolicznościach. 2. Warunkiem dokonania zmiany w umowie jest: a) zainicjowanie zmiany

warunków, przez Zamawiającego bądź Wykonawcę, poprzez złożenie pisemnego wniosku w sprawie proponowanej zmiany, b) przedstawienie opisu proponowanej zmiany, c) akceptacja zmiany przez obie strony

umowy. 3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, według własnego wyboru w całości lub w części, w przypadku pięciokrotnego opóźnienia się z dokonaniem wywozu odpadów

przekraczającego 2 dni lub w przypadku niewykonania co najmniej trzech wywozów odpadów. 4. Zamawiający jest uprawniony wypowiedzieć umowę w części za dwutygodniowym terminem wypowiedzenia w

przypadku utraty tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy przedmiot umowy (lub jego część) lub zaprzestania wykonywania działalności na nieruchomości, której dotyczy przedmiot umowy (lub jego części).

Powyższe dotyczy w szczególności kąpieliska Plaża w Świnoujściu –plaża Warszów - w przypadku rozpoczęcia planowanej inwestycji dotyczącej budowy terminala kontenerowego na terenie kąpieliska Warszów lub w

przypadku przeniesienia kąpieliska na inny teren. Jeżeli kąpielisko zostanie przeniesione na inny teren, przedmiot umowy może być realizowany dla nowego terenu przeznaczonego pod kąpielisko Warszów.

Uprawnienie do wypowiedzenia umowy jest niezależne od możliwości zmiany umowy, określonej w ust. 1 powyżej. 5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli

Zamawiający opóźnia się z zapłatą minimum dwóch faktur w sposób, że termin zapłaty ostatniej faktury został przekroczony o minimum jeden miesiąc. Wypowiedzenie musi być poprzedzone wezwaniem do zapłaty z

wyznaczeniem dodatkowego terminu do zapłaty, nie krótszego niż 5 dni roboczych. 6. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zadanie nr 2 - zmiany umowy z

zakresie: 1. Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy, w stosunku do

treści złożonej oferty, w następujących okolicznościach: a) w wyniku ograniczenia przez Zamawiającego potrzeby świadczenia usług poprzez przekazanie obiektu, w którym przedmiot umowy jest wykonywany innemu

podmiotowi, sprzedaży tego obiektu, wyłączenia z użytkowania, a także w przypadku wystąpienia czynników o charakterze siły wyższej, w tym w przypadku ograniczenia działalności Zamawiającego w związku z

epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź ograniczają potrzebę wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności z uwagi na ograniczenie

prowadzonej przez Zamawiającego działalności. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmianę częstotliwości wykonywania usługi. b) w razie

konieczności zmiany częstotliwości świadczonych usług – zmianie ulegnie ilość i częstotliwość wykonywania usługi oraz wynagrodzenie wykonawcy. c) w razie wystąpienia nieprzewidywalnych na etapie zawierania

umowy okoliczności, które uniemożliwią realizowanie usług, w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub

niecelowe ze względu na interes publiczny. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, zmianę częstotliwości i ilości wykonywania usług. d) gdy konieczność wprowadzenia

modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na zamawiającego lub wykonawcę nałożony zostanie obowiązek realizowania usług w sposób różniący się od

zaoferowanego w ofercie – zmianie ulegną postanowienia, które będą miały na celu dostosowanie postanowień umowy do nowych przepisów, e) gdy wykonywanie przedmiotu umowy będzie niemożliwe lub znacznie

utrudnione z uwagi na stan epidemii COVID-19. Zamawiający dopuszcza wówczas zmiany umowy dotyczące częstotliwości lub terminu świadczenia usług, f) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności w

postaci zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, pożaru, powodzi czy huraganu,awarii technicznych zagrażających powstaniem szkody, stanu klęski żywiołowej, innego stanu nadzwyczajnego, który

zostanie stwierdzony przez właściwe organy państwa w wymagany odpowiednimi przypisami sposób. Strony określą wówczas sposób wykonywania umowy możliwy w danych okolicznościach. 2. Warunkiem

dokonania zmiany w umowie jest: a) zainicjowanie zmiany warunków, przez Zamawiającego bądź Wykonawcę, poprzez złożenie pisemnego wniosku w sprawie proponowanej zmiany, b) przedstawienie opisu

proponowanej zmiany, c) akceptacja zmiany przez obie strony umowy. 3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, według własnego wyboru w całości lub w części, w przypadku

pięciokrotnego opóźnienia się wykonywaniem przedmiotu umowy przekraczającego 2 dni lub w przypadku niewykonania usługi co najmniej trzykrotnie. 4. Zamawiający jest uprawniony wypowiedzieć umowę w

całości lub w części za dwutygodniowym terminem wypowiedzenia w przypadku utraty tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy przedmiot umowy (lub jego część) lub zaprzestania wykonywania działalności

lub jej ograniczenia na nieruchomości, której dotyczy przedmiot umowy (lub jego części). Powyższe dotyczy w szczególności rozpoczęcia planowanej inwestycji dotyczącej budowy terminala kontenerowego na terenie

kąpieliska Warszów lub w przypadku przeniesienia kąpieliska na inny teren. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy jest niezależne od możliwości zmiany umowy, określonej w ust. 1 powyżej. 5. Wykonawca może

wypowiedzieć umowę z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą minimum dwóch faktur w sposób, że termin zapłaty ostatniej faktury został przekroczony o minimum

jeden miesiąc. Wypowiedzenie musi być poprzedzone wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu do zapłaty, nie krótszego niż 5 dni roboczych. 6. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane wyłącznie

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-11-30, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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