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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:620964-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kołobrzeg: Usługi sprzątania plaż
2022/S 216-620964
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Krajowy numer identyfikacyjny: 331029154
Adres pocztowy: Łopuskiego 38
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Dawid
E-mail: k.dawid@mosir.kolobrzeg.pl
Tel.: +48 943551384
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.mosir.kolobrzeg.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sport, rekreacja

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sport, rekreacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PASA TECHNICZNEGO, WYDM ORAZ ZEJŚĆ I DOJŚĆ NA PLAŻĘ
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŁOBRZEG
Numer referencyjny: A.271.4.2022.KD

II.1.2)

Główny kod CPV
90680000 Usługi sprzątania plaż

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego,
wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90524300 Usługi usuwania odpadów biologicznych
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
78-100 Kołobrzeg

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego,
wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p.
7. Stosownie do art. 95 ust. 1 p.z.p. Zamawiający w celu zapewnienia należytej realizacji przedmiotu
zamówienia wymaga by Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnił na podstawie
stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) osoby
wykonujące czynności z zakresu: usługi sprzątania plaż i usługi odśnieżania.
8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę zostały określone we Wzorze Umowy oraz OPZ, stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 8 i 9
do SWZ.
9. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonania usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

3/6

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
a) Wykonawca musi posiadać Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg wydanego zgodnie z art. 9b ustawą z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2022.1297),
b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami dział VII transportujący odpady, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2022.699 t.j.); wpis zezwalający na transport odpadów winien obejmować co najmniej następujące kody
odpadów:
Rodzaj odpadu Kod odpadu
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
Opakowania z metali 15 01 04
Opakowania wielomateriałowe 15 01 05
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06
Opakowania ze szkła 15 01 07
Makulatura 20 01 01
Szkło 20 01 02
Tworzywa sztuczne 20 01 39
Metale 20 01 40
Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie 20 01 99
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 3 01

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) zrealizował bądź realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 usługę polegającą na sprzątaniu terenów plaży
morskiej o długości plaży minimum 5 km, a w zakres usługi wchodziło sprzątanie plaży przy pomocy maszyny
do mechanicznego czyszczenia pisaku.
b) będzie dysponował na czas realizacji zamówienia (jako właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego
uprawniającego do korzystania z rzeczy takiego jak umowa leasingu, dzierżawy, najmu lub inna umowa o
podobnym charakterze) odpowiednim do realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej niżej wymienionym
sprzętem:
• minimum 1 maszyną plażową do przesiewania piasku posiadającą ustawienia pozwalające na uzyskanie
głębokości przesiewu podłoża nie mniejszej niż 20 cm.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany umowy w następujących sytuacjach:
1) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności z powodu
możliwości zaniechania wykonania części prac/usług z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do
realizacji tego zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane práce/usługi. Pomniejszenie
wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowiącej
załącznik do niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający ma prawo ustalić wysokość kwoty
pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli
pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe na podstawie wytycznych o których mowa wyżej;
2) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu Szczegółowy opis w
załączniku nr 8 do SWZ
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/03/2023

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. ŁOPUSKIEGO 38
78-100 Kołobrzeg
https://miniportal.uzp.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
za 12 miesięcy
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy p.z.p.
PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.,
2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat,
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
4) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg
5) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami dział VII transportujący odpady
6) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 p.z.p.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2022
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