Ogłoszenie nr 570612-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury
powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I
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: Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer
identyfikacyjny 28153524600000, ul. Ul. Czerwonego Krzyża 2 , 82300 Elbląg, woj. warmińskomazurskie, państwo Polska, tel. 55 239 67 71, e-mail petlazulawska@gmail.com, faks 55 239 67 71.
Adres strony internetowej (URL): www.petlazulawska.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Samorządu Terytorialnego
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.petlazulawska.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
Tak
http://www.petlazulawska.com

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

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:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kurierskiej
Adres:
Sekretariat Spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o., ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg

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: Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury
powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I
Numer referencyjny: 1/PN-PŻ/2018
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: Definicje
Ilekroć w SIWZ jest mowa o: 1) Liderze Projektu – należy przez to rozumieć Województwo Pomorskie.
2) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zgłoszone przez Lidera Projektu „Pętla Żuławska
- rozwój turystyki wodnej. Etap I”, realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie Nr
POIG.06.04.00-00-009/10 3) wniosku o dofinansowanie – należy przez to rozumieć wniosek o
dofinansowanie zarejestrowany dnia 10 czerwca 2010r., o numerze POIG.06.04.00-00-009/10, złożony w
celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu; 4) dofinansowaniu ze środków unijnych - należy
przez to rozumieć dofinansowanie udzielone na podstawie wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w
punkcie 3; 5) SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
6) Umowie – należy rozumieć przez to umowę o wykonanie zamówienia publicznego; 7) Zarządcy –
należy przez to rozumieć Zamawiającego; 8) Modelu operatorstwa – należy przez to rozumieć dokument
stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 9) Sezonie żeglarskim – należy przez to rozumieć okres w roku

kalendarzowym od dnia poprzedzającego ostatnią sobotę kwietnia do ostatniej niedzieli października. 10)
Obiekcie – należy przez to rozumieć niżej wskazane obiekty powstałe w ramach Projektu „Pętla
Żuławska”. 1.1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w
ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, które obejmuje swym zakresem:
Zadanie 1 - Przystań Zamek w Malborku. Właściciel – Gmina Miasto Malbork. Inwestycja zlokalizowana
jest na rzece Nogat – brzeg wschodni - o pow. ok. 1095 m2, składającej się z działek oznaczonych w
ewidencji gruntów nr 3/1 obręb 11, stanowiących własność Miasta Malborka, dla której Sąd Rejonowy w
Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1M/00065857/1 oraz nr 1
obręb 11, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej z/s w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o nr GD1M/00026107/7 wraz z posadowionymi na niej obiektami budowlanymi i
urządzeniami:

oczep żelbetowy na ściance szczelnej stalowej o dł. 55,2 mb.,

żelbetowy od strony muru zamkowego o dł. 47,9 mb.,
dł. 45,1 mb.,
10,5 mb.,

mur oporowy żelbetowy od strony nadbrzeża o

elementy małej architektury – ławki żelbetowe w ilości szt. 3,

monitoring wizyjny,

mur oporowy

balustrada stalowa o dł.

nawierzchnia nadbrzeża ze schodami o pow. 1063 m2,

oświetlenia

nadbrzeża (slupy oświetleniowe szt. 9, projektory szt. 18 oraz 2 rozdzielnie elektr.) z linią kablową o dł.
172 mb. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Operatora komercyjnych obiektów
turystycznych (Przystań Zamek w Malborku), które powstały w ramach Projektu „Pętla Żuławska –
rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Zamiarem zamawiającego jest zapewnienie profesjonalnego, bieżącego
zarządzania technicznego, eksploatacyjnego i komercyjnego zmodernizowanymi, bądź wybudowanymi
od podstaw obiektami. Sprawny system zarządzania przyczyni się do stworzenie całościowego, spójnego
i sieciowego produktu turystycznego oraz pozwoli osiągnąć wskaźniki Projektu „Pętla Żuławska - rozwój
turystyki wodnej Etap I". Zgodnie z intencją właścicieli infrastruktury, zarządzanie Pętlą Żuławską
odbywa się wg trójstopniowego modelu (Model operatorstwa i Ramy współpracy – uszczegółowienie
modelu zał. nr 8 do SIWZ) 1.2 Do obowiązków Operatora będzie należało, w szczególności: 1.2.1.
całoroczne, techniczne zarządzanie Obiektem polegające na jego utrzymaniu i zapewnieniu pełnej
funkcjonalności oraz zachowaniu w stanie niepogorszonym - z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa (m.in. prawa budowlanego, ppoż., BHP), co obejmować będzie m.in. zapewnienie: 1)
porządku, a w tym : • sprzątanie terenu: usuwanie śmieci, zamiatanie chodników, powierzchniowe
powierzchni nadbrzeży (zamiatanie, odplamianie, mycie); • oczyszczanie wód przystani ze śmieci,
pływającej roślinności wodnej itp. - • usuwanie śniegu; • utrzymanie terenów zielonych – w tym koszenie
trawy, nawadnianie miejsc nasadzeń roślin ozdobnych, usuwanie chwastów, grabienie oraz inne zabiegi
pielęgnacyjne według bieżących potrzeb; 2) bezpieczeństwa użytkowania Obiektu, w tym: • zapewnienie
bezpieczeństwa osób korzystających z Obiektu; • bieżące uzupełnianie środków ratunkowych (bosaki,

koła ratunkowe, liny z rzutką bosmańską); • bieżące uzupełnianie zestawów pierwszej pomocy
przedlekarskiej; • systematyczne szkolenie personelu obiektu z udzielania pierwszej pomocy
(przedlekarskiej) oraz organizacji akcji ratunkowych; 3) technicznego utrzymania Obiektu, w tym: •
dbanie i ochrona przed uszkodzeniem Obiektu; utrzymywanie we właściwym stanie technicznym
instalacji i urządzeń, dokonywanie wszelkich drobnych, bieżących napraw, remontów i konserwacji
Obiektu, instalacji i urządzeń na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia; • zgłaszanie
właścicielowi i Zarządcy wszelkich wad i pomoc w egzekwowaniu ich usunięcia od wykonawcy robót
budowlanych i dostawców w okresie gwarancji i rękojmi, • dokumentowanie wszelkich poważnych
uszkodzeń w trakcie trwania umowy i niezwłoczne informowanie właściciela obiektu i zarządcy o
wszelkich awariach, uszkodzeniach oraz o możliwości ich wystąpienia; • przygotowanie - w formie
notatki - rocznego raportu z oceny technicznego stanu składników majątku i wyposażenia. 1.2.2 W
zakresie personelu pracowniczego: • Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu pracowniczego
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Obiektu, urządzeń i instalacji. Skład osobowy obsługi
winien być wystarczający dla należytego funkcjonowania danego obiektu i świadczenia wszystkich
zakładanych usług. • Świadczenie usługi operatorstwa poprzez personel wyposażony w ubiór (koszulki) z
logotypem Pętli Żuławskiej, identyfikatorem personalnym na widocznej plakietce (imię i nazwisko),
widoczną nazwą i adresem operatora w pomieszczeniu bosmana lub w przypadku braku takiego
pomieszczenia w widocznym miejscu na przystani. 1.2.3 Komercyjne zarządzania Obiektem, pozwalające
na korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym.: • w sezonie żeglarskim - prowadzenie obiektu
turystycznego i zorganizowanie obsługi żeglarzy , statków pasażerskich i innych turystów wodnych
korzystających z Obiektu. Zapewnienie w w/w okresie niezbędnej obsługi do prawidłowego
funkcjonowania Obiektu; • pobieranie we własnym imieniu lecz na rzecz Zarządcy opłat zgodnie z
Cennikiem, w tym za cumowanie i zimowanie jednostek, i ich odprowadzanie na rachunek
Zamawiającego w terminie do 5 – go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Zamawiający, na
podstawie przedstawionego zestawienia przychodów (faktury i wydruki z kasy fiskalnej) i na podstawie
wpłaty, wystawi w terminie 7 dni fakturę zgodną z zestawieniem. Wysokość opłat za cumowanie i
zimowanie jednostek oraz za inne usługi świadczone na terenie przystani, ustalana będzie corocznie przez
właściciela Obiektu. Cennik opłat zostanie przekazany Operatorowi przed podpisaniem protokołu
zdawczo-odbiorczego, a w kolejnych latach: do 15 kwietnia każdego roku. Jednocześnie cennik opłat
będzie mógł zostać zmieniony przez właściciela Obiektu w ciągu roku, w celu lepszego dopasowania
oferty do panujących warunków rynkowych. Zmieniony cennik obowiązywał będzie od początku
następnego miesiąca i dotyczył turystów, którzy po tej dacie odwiedzą Obiekt. 1.2.4 Rejestracja i
prowadzenie ewidencji cumowania jednostek i turystów wodnych odwiedzających Obiekt oraz osób
odwiedzających przystań od strony lądu według dostarczonego w dniu podpisania umowy wzoru. 1.2.5

Przekazywanie Zamawiającemu do 5-tego dnia następnego miesiąca miesięcznych raportów z
funkcjonowania, które powinny zawierać co najmniej informacje na temat: ilości cumujących w danych
miesiącu jednostek i turystów, którzy odwiedzili Obiekt, ilości i rodzaju usług sprzedanych
odwiedzającym przez Operatora wraz z podaniem ceny jednostkowej. 1.2.6 Udostępnianie wszelkich
dokumentów organom uprawnionym do kontroli projektu, przedstawicielom Zamawiającego i właścicieli
Obiektów, między innymi w zakresie poprawności realizacji umowy. 1.2.7 Nieodpłatne udostępnienie
przystani dla osób legitymujących się Złotą Kartą Pętli Żuławskiej ustanowionej przez Spółkę Pętla
Żuławska Sp. z o. o. dla osób szczególnie zasłużonych dla projektu w liczbie nie większej niż 10 kart.
1.2.8 Wdrożenie, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, na obiektach Pętli Żuławskiej elementów
systemów wizualizacji, monitoringu, jednolitego zarządzania itp. wskazanych przez Zarząd Spółki Pętla
Żuławska Sp. z o. o. na koszt własny operatora tzn. wyposażenie obiektu w: a) System wizualizacji
zajętych miejsc postojowych i zapłaty lub nie za cumowanie, 1.2.9 Dystrybucja lub sprzedaż materiałów
promocyjnych itp. dostarczonych przez zamawiającego. 1.2.10 Wykonawca zobowiązany jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie
działania lub zaniechania Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. oraz utrzymania
ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji umowy. 1.3. Operator będzie również zobowiązany do:
• dozoru Obiektu w formie: dozór fizyczny - w godzinach 8,00 – 20,00 • zapewnienia bezpłatnego
korzystania z przystani żeglarskiej w celu zorganizowania przez właściciela: imprez promocyjno–
rekreacyjnych, realizacji kalendarza imprez żeglarskich oraz wykorzystania obiektu na cele opracowania
materiałów reklamowych, • wyposażenia/doposażenia Nieruchomości w uzgodnieniu z Zamawiającym, •
certyfikacji i atestowania środków gaśniczych, ratunkowych i pierwszej pomocy przedlekarskiej, 1.4 Do
kosztów utrzymania nieruchomości, które będą finansowane przez Operatora, należą wszelkie koszty
niezbędne do prowadzenia w Obiekcie przedmiotu niniejszego zamówienia, z wyjątkiem kosztów: a)
wywozu śmieci, b) odprowadzania nieczystości i ścieków, c) dostarczenia energii elektrycznej, wody oraz
innych mediów, d) opłacania podatku od nieruchomości, e) ubezpieczenie majątkowe nieruchomości - do
których ponoszenia zobowiązany będzie Zamawiający, 1.5 Wymaganie dotyczące zatrudnienia na umowę
o pracę: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy. a. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust.
3a Pzp: 1) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę
Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi
osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o
pracę, która stanowić będzie załącznik do umowy. 2) usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane
Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. 3) Wykonawca
zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą
w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 4) W celu weryfikacji
czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę Zamawiający przewiduje
możliwość zwrócenia się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. b. uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.
3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) W celu kontroli przestrzegania postanowień
umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do
weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 2)
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie
przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje
opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O
planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób
do wykonywania prac. 3) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot
umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników
świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)
oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –
za każdą osobę wykonującą usługi bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób określonym
w załączniku do umowy. c. rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: -Obsługa infrastruktury w porcie, -Obsługa
portu. Zadanie 2- Port w Elblągu. Właściciel – Gmina Miejska Elbląg. a) Port w Elblągu. Właściciel –
Gmina Miasto Elbląg. Położenie. Port żeglarski położony jest w Elblągu przy ul. Radomskiej 29 (działka
nr 11 obręb 13), w odległości ok. 5 km od centrum miasta w kierunku południowo-zachodnim.
Infrastruktura wodniacka. 1) część hydrotechniczna: nabrzeże o długości ok. 320 m, wyposażenie basenu
portowego zapewniające bezpieczne warunki cumowania oraz odpowiednią obsługę jednostek
pływających: - pomosty cumownicze pływające zlokalizowane w południowo-wschodniej części basenu,
o szer. 4m i łącznej długości 100m umożliwiające jednoczesne cumowanie 71 jednostek – cały port, przy

pomostach 38 jednostek. - oświetlenie nawigacyjne wykonane lampami nawigacyjnymi koloru zielonego
i czerwonego, zamocowane na słupach o wysokości 3 m,3 - pachoły cumownicze rurowe podwójne, drabinki ratunkowe, - moduły oświetleniowo zasilające (cztery gniazda 230V/16A, i jedno gniazdo 3-faz.
400V/16A) w tym, postumenty z gniazdami 230V i \v0d3__ 39szt., postumenty z gniazdami 230V/400V i
\v0d3_ - 6szt., - boje cumownicze, rożki, Y-bomy rozstawione co ok. 3,5m. - latarnie - 9szt. w tym 3 szt. z
dwoma oprawami, - część lądowa i obiekty kubaturowe: - dźwig o udźwigu 10 ton (moc zainstalowana
13kW), - pompa do odbioru ścieków z jachtów (moc 1,1kW), - rozdzielnia elektryczna główna, - zestawy
wolnostojące p-poż. – 5 kpl, - zestawy ratunkowe (uchwyt, bosak, koło ratunkowe) - szt. 14. 2) brak
obiektów kubaturowych (budynków i budowli) Pozostałe uwarunkowania. - chodniki o powierzchni
400m2, - drogi o powierzchni 1950m2. - parking na 10 miejsc postojowych. 1.2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Operatora komercyjnych
obiektów turystycznych (portów i przystani), które powstały w ramach Projektu „Pętla Żuławska –
rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Operator powinien wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem: 1)
najwyższej staranności obowiązującej przy wykonywaniu tego typu usług, 2) zasad sztuki oraz reguł etyki
zawodowej obowiązującej przy wykonywaniu tego typu usług, 3) norm i wytycznych stosowanych w
związku z dofinansowanego Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013; Priorytet VI Polska Gospodarka na
rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym, 4) Przepisów prawa i postanowień Umowy. 1.3 Do obowiązków Operatora będzie
należało, w szczególności: 1.3.1. Całoroczne, techniczne zarządzanie Obiektem polegające na jego
utrzymaniu i zapewnieniu pełnej funkcjonalności oraz zachowaniu w stanie niepogorszonym - z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa (m.in. prawa budowlanego, ppoż., BHP), co
obejmować będzie m.in. zapewnienie: 1) Porządku, w tym w szczególności: • sprzątanie terenu: usuwanie
śmieci, zamiatanie chodników, powierzchniowe czyszczenie pomostów (zamiatanie, odplamianie, mycie);
• sprzątanie obiektów kubaturowych (budynków i budowli). • oczyszczanie wód przystani/portów ze
śmieci, pływającej roślinności wodnej itp. - za wyjątkiem; • usuwanie śniegu; • utrzymanie terenów
zielonych – w tym koszenie trawy, nawadnianie miejsc nasadzeń roślin ozdobnych, usuwanie chwastów,
grabienie oraz inne zabiegi pielęgnacyjne według bieżących potrzeb; 2) bezpieczeństwa użytkowania
Obiektu, w tym w szczególności: • zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Obiektu; • bieżąca
uzupełnianie środków gaśniczych (gaśnice, kule, koce, itd.); • bieżące uzupełnianie środków ratunkowych
(bosaki, koła ratunkowe, liny z rzutką bosmańską); • bieżące uzupełnianie zestawów pierwszej pomocy
przedlekarskiej; • systematyczne szkolenie personelu obiektu z udzielania pierwszej pomocy
(przedlekarskiej) oraz organizacji akcji ratunkowych; 3) technicznego utrzymania Obiektu, w tym w
szczególności: • dbanie i ochrona przed uszkodzeniem Obiektu; utrzymywanie we właściwym stanie

technicznym pomieszczeń, instalacji i urządzeń, dokonywanie wszelkich drobnych, bieżących napraw,
remontów i konserwacji Obiektu, instalacji i urządzeń na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi
i mienia; • zgłaszanie właścicielowi i Zarządcy wszelkich wad i pomoc w egzekwowaniu ich usunięcia od
wykonawcy robót budowlanych i dostawców w okresie gwarancji i rękojmi, • dokumentowanie wszelkich
poważnych uszkodzeń w trakcie trwania umowy i niezwłoczne informowanie właściciela obiektu i
zarządcy o wszelkich awariach, uszkodzeniach oraz o możliwości ich wystąpienia; • przygotowanie - w
formie notatki - rocznego raportu z oceny technicznego stanu składników majątku i wyposażenia. 1.3.2 W
zakresie personelu pracowniczego: • Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu pracowniczego
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Obiektu – obiektów kubaturowych, urządzeń i instalacji.
Skład osobowy obsługi winien być wystarczający dla należytego funkcjonowania danego obiektu i
świadczenia wszystkich zakładanych usług. • Świadczenie usługi operatorstwa poprzez personel
wyposażony w ubiór (koszulki) z logotypem Pętli Żuławskiej, identyfikatorem personalnym na widocznej
plakietce (imię i nazwisko), widoczną nazwą i adresem operatora w pomieszczeniu bosmana lub w
przypadku braku takiego pomieszczenia w widocznym miejscu na przystani. 1.3.3 Komercyjne
zarządzania Obiektem, pozwalające na korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym.: • w sezonie
żeglarskim, trwającym od ostatniej soboty kwietnia do ostatniej niedzieli października, - prowadzenie
obiektu turystycznego i zorganizowanie obsługi żeglarzy i innych turystów wodnych korzystających z
Obiektu. Zapewnienie w w/w okresie niezbędnej obsługi do prawidłowego funkcjonowania Obiektu; •
Rejestracja i prowadzenie ewidencji cumowania jednostek i turystów wodnych odwiedzających Obiekt
według wzoru dostarczonego przez Zarządcę – Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Przekazywanie
Zamawiającemu codziennie do godz. 9:00 rano, drogą elektroniczną (na wskazany w niniejszej Umowie
adres poczty elektronicznej), raportu dziennego, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, na
temat ilości cumujących w danych miesiącu jednostek pływających i korzystających z usług Obiektu
turystów, którzy odwiedzili Obiekt; • pobieranie we własnym imieniu, lecz na rzecz Zarządcy opłat
zgodnie z Cennikiem, w tym za cumowanie i zimowanie jednostek, i ich odprowadzanie na rachunek
Zamawiającego w terminie do 5 – go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Zamawiający, na
podstawie przedstawionego zestawienia przychodów (faktury i wydruki z kasy fiskalnej) i na podstawie
wpłaty, wystawi w terminie 7 dni fakturę zgodną z zestawieniem. Wysokość opłat za cumowanie i
zimowanie jednostek oraz za inne usługi świadczone na terenie przystani, ustalana będzie corocznie przez
właściciela Obiektu. Cennik opłat zostanie przekazany Operatorowi przed podpisaniem protokołu
zdawczo-odbiorczego, a w kolejnych latach: do 15 kwietnia każdego roku. Jednocześnie cennik opłat
będzie mógł zostać zmieniony przez właściciela Obiektu w ciągu roku, w celu lepszego dopasowania
oferty do panujących warunków rynkowych. Zmieniony cennik obowiązywał będzie od początku
następnego miesiąca i dotyczył turystów, którzy po tej dacie odwiedzą Obiekt. 1.3.4 Prowadzenie

ewidencji nowo utworzonych miejsc pracy w Obiekcie oraz przekazywanie Zamawiającemu do 5-tego
dnia następnego miesiąca miesięcznych raportów w tym zakresie wraz z listami płac pracowników. Wraz
z ewidencją za miesiąc grudzień Operator przedstawi Zamawiającemu kopie podpisanych w danym roku
umów o pracę oraz kopie aktów, na podstawie których umowy zostały rozwiązane; 1.3.5 Rejestracja i
prowadzenie ewidencji cumowania jednostek i turystów wodnych odwiedzających Obiekt oraz osób
odwiedzających przystań lub port od strony lądu według dostarczonego w dniu podpisania umowy wzoru.
1.3.6 Przekazywanie Zamawiającemu do 5-tego dnia następnego miesiąca miesięcznych raportów z
funkcjonowania, które powinny zawierać co najmniej informacje na temat: ilości cumujących w danych
miesiącu jednostek i turystów, którzy odwiedzili Obiekt, ilości i rodzaju usług sprzedanych
odwiedzającym przez Operatora wraz z podaniem ceny jednostkowej. 1.3.7 Udostępnianie wszelkich
dokumentów organom uprawnionym do kontroli projektu, przedstawicielom Zamawiającego i właścicieli
Obiektów, między innymi w zakresie poprawności realizacji umowy. 1.3.8 Nieodpłatne udostępnienie
przystani/portu dla osób legitymujących się Złotą Kartą Pętli Żuławskiej ustanowionej przez Spółkę Pętla
Żuławska Sp. z o. o. dla osób szczególnie zasłużonych dla projektu w liczbie nie większej niż 10 kart.
1.3.9 Wdrożenie, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, na obiektach Pętli Żuławskiej elementów
systemów wizualizacji, monitoringu, jednolitego zarządzania itp. wskazanych przez Zarząd Spółki Pętla
Żuławska Sp. z o. o. na koszt własny operatora tzn. wyposażenie obiektu w: b) System wizualizacji
zajętych miejsc postojowych i zapłaty lub nie za cumowanie (tabliczki zielone/czerwone, oraz na
tablicach ze schematem portu), c) Szafkę lub stojak promocyjny dla ulotek i folderów regionalnych oraz
dla wizualizacji wydawnictw i gadżetów do sprzedaży zewnętrznej, d) Możliwość płatności kartami
płatniczymi, e) Wdrożenie systemu internetowej rezerwacji miejsc cumowniczych oraz internetowych
płatności za usługi portowe dostarczony przez Zamawiającego. 1.3.10 Dystrybucja lub sprzedaż
materiałów promocyjnych itp. dostarczonych przez zamawiającego. 1.3.11 Wykonawca zobowiązany jest
do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie
działania lub zaniechania Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. oraz utrzymania
ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji umowy. 1.4. Ponadto Operator zobowiązany będzie, w
szczególności, do: a) dozoru Obiektu w formie: monitoring lub dozór fizyczny - całodobowo, b)
zapewnienia turystom odwiedzającym przystań możliwości korzystania z WC, prysznica, zaplecza
socjalnego. c) obsługi slipu. d) zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób do obsługi przystani.
Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty powinna być nie mniejsza niż 2,5 etatu
przeliczeniowego rocznie. Zatrudnienie na powyższym poziomie powinno być utrzymane przez cały
okres obowiązywania umowy. e) zapewnienia bezpłatnego korzystania z przystani żeglarskiej w celu
zorganizowania przez właściciela: imprez promocyjno – rekreacyjnych oraz spotkań wiejskich, realizacji

kalendarza imprez żeglarskich oraz wykorzystania obiektu na cele opracowania materiałów reklamowych,
f) poza sezonem - świadczenie usługi zimowania jednostek pływających, g) montażu i nieodpłatnego
udostępniania monitoringu wizyjnego w porcie, h) wyposażenie/doposażenie Nieruchomości w sprzęt i
urządzenia dostarczone przez Zamawiającego, i) certyfikacji i atestowania środków gaśniczych,
ratunkowych i pierwszej pomocy przedlekarskiej, j) serwisowania i przeglądów technicznych pomostów
pływających, k) ubezpieczenia majątkowego nieruchomości, l) nieodpłatne udostępnienia
Zamawiającemu terenu o powierzchni nie większej niż 50 m2 pod usługi towarzyszące, m) prowadzenia
wypożyczalni rowerów z minimum 5 rowerami na stanie. Wypożyczalnia zajmuje obszar 5 m2, za które
przysługuje Zamawiającemu odpłatność w kwocie 5 zł/m2 miesięcznie w okresie sezonu. 1.5 Do kosztów
utrzymania nieruchomości, które będą finansowane przez Wykonawcę, należą wszelkie koszty niezbędne
do prowadzenia w Obiekcie przedmiotu niniejszego zamówienia, z wyjątkiem kosztów: f) wywozu
śmieci, g) odprowadzania nieczystości i ścieków, h) dostarczenia energii elektrycznej, wody oraz innych
mediów, do których ponoszenia zobowiązany będzie Zamawiający, i) prowadzenie wymaganej
dokumentacji technicznej obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb
przedmiotu umowy; dokonywanie przeglądów przewidzianych prawem, prowadzenie nadzoru
technicznego przez uprawnione osoby oraz wykonywanie innych obowiązków, które wynikają z
przepisów prawa, do których ponoszenia zobowiązany będzie Właściciel Obiektu. 1.6 Wymaganie
dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. d. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których
mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: 1) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie
wykonywać w ramach umowy o pracę, która stanowić będzie załącznik do umowy. 2) usługi objęte
przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn.
„Wykaz Pracowników”. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy
wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.
1502 z późn. zm.). 4) W celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na
umowę o pracę Zamawiający przewiduje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do inspektoratu pracy o
przeprowadzenie kontroli. e. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań: 1) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel

Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy
uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób,
przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej
taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących
zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 3) Za niedopełnienie
wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia
przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji
Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą usługi bez
podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób określonym w załączniku do umowy. f. rodzaje
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia: -Obsługa infrastruktury w porcie, -Obsługa portu.

II.5) Główny kod CPV: 70330000-3
Dodatkowe kody CPV:

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: Nie
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:
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: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

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: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
minimalną 100 000 zł (Dotyczy zadania 1 oraz 2)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zadania 1 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał usługę polegającą na zarządzaniu
portem, przystanią lub stanicą żeglarską, W zakresie zadania 2 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał usługę polegającą na
zarządzaniu portem, przystanią lub stanicą żeglarską, oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował minimum 5 rowerami w ramach wypożyczalni rowerów.
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: Nie
Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia. 2) Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 3) Wykonawca, który podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp. 5) W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
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)

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:
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące
dokumenty: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
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:
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu,
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego,
złoży następujące dokumenty: a)W zakresie wskazanym w ust V pkt 2 lit b) niniejszej SIWZ –
opłaconą polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. b)W zakresie wskazanym w ust V pkt 2 lit c) - Wykaz usług - według
wzoru załącznika nr 6 do SIWZ - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
c) W zakresie wskazanym w ust V pkt 2 lit c) (dotyczy zadania 2) – wykaz narzędzi i urządzeń

technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami - wg wzoru załącznika nr 7 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
Zamawiający nie wymaga dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa a art 25
ust 1 pkt 2 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. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w
prawidłowej wysokości dla danego zadania na które Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla
ofert całkowitych wynosi 2400,00 zł a dla ofert częściowych: Zadanie 1 – 1250 zł Zadanie 2 – 1150 zł
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy
Zamawiającego: Mbanku: 20 1140 1111 0000 4158 0900 1001. Wykonawca wnoszący wadium w
pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na
koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie
niepieniężnej powinno być wystawione na Pętla Żuławska Sp. z o.o. z siedzibą w 82-300 Elbląg, ul.
Łączności 2/12. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 6. Dokument
poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w
przypadkach określonych w pkt. 7 i 8. 7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z
odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania

umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.
Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy
Pzp., lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 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. 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w
całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10.
Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

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

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:

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

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
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Dodatkowa usługa serwisowa 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:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach
określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie
ustala się w wysokości 5% wartości umownej brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)
gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca
wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Mbanku: 20 1140 1111 0000 4158 0900
1001. 4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy: a. Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres). b. Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), c.
Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, d. Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e. Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta
pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonał przedmiotu umowy w
terminach wynikających z umowy, b) Wykonał nienależycie przedmiot umowy. f. Sformułowanie
oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy

pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w
ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego
typu zmianie. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku
przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek
dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 5. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 4 lit. e) ppkt
a) i b) przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 6. W przypadku wniesienia wadium w
pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. W
trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w pkt. 2, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zamawiający zwróci 100
% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.

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:
1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku: a. Obniżenia ceny
jednostkowej przez Wykonawcę, b. Działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w
określonym pierwotnie terminie. c. Gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na
Zamawiającego lub Wykonawcę nowe obowiązki dostoso¬wania realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z wyznaczonymi normami i standardami; d. Zmiany wynagrodzenia będące wynikiem zmiany
wysokości stawek podatku VAT, e. Zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; f. Zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę.
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: 2018-06-19, godzina: 09:30,
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
> Polski
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP 2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy
zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku: a) Działania siły wyższej uniemożliwiającej
wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. b) Gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa
będą nakładać na Zamawiającego lub Wykonawcę nowe obowiązki dostoso¬wania realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z wyznaczonymi normami i standardami; c) Zmiany wartości umowy w sytuacji: 1)
Obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę, 2) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 3) Zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu
ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679

ze zm.) 4) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W przypadku gdy wartości
podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt. VI ust. 1 SIWZ,
podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs
NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania 7. Operator powinien wykonywać przedmiot umowy
z zachowaniem: 1) najwyższej staranności obowiązującej przy wykonywaniu tego typu usług, 2) zasad
sztuki oraz reguł etyki zawodowej obowiązującej przy wykonywaniu tego typu usług, 3) norm i
wytycznych stosowanych w związku z dofinansowanego Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013; Priorytet
VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o
znaczeniu ponadregionalnym, 4) Przepisów prawa i postanowień Umowy. 8. Wszelkie nieuregulowane w
niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa
nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu
postępowania, reguluje ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

Pełnienie funkcji Operatora - Przystań Zamek w Malborku. Właściciel – Gmina Miasto
Malbork.

1) 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:1.1.Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska –
rozwój turystyki wodnej. Etap I”, które obejmuje swym zakresem: Zadanie 1 - Przystań Zamek w Malborku.
Właściciel – Gmina Miasto Malbork. Inwestycja zlokalizowana jest na rzece Nogat – brzeg wschodni - o
pow. ok. 1095 m2, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3/1 obręb 11, stanowiących
własność Miasta Malborka, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o nr GD1M/00065857/1 oraz nr 1 obręb 11, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w
trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z/s w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy w
Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1M/00026107/7 wraz z
posadowionymi na niej obiektami budowlanymi i urządzeniami:
stalowej o dł. 55,2 mb.,

oczep żelbetowy na ściance szczelnej

mur oporowy żelbetowy od strony muru zamkowego o dł. 47,9 mb.,

mur

oporowy żelbetowy od strony nadbrzeża o dł. 45,1 mb.,
ilości szt. 3,

balustrada stalowa o dł. 10,5 mb.,

schodami o pow. 1063 m2,

elementy małej architektury – ławki żelbetowe w

monitoring wizyjny,

nawierzchnia nadbrzeża ze

oświetlenia nadbrzeża (slupy oświetleniowe szt. 9, projektory szt. 18 oraz 2

rozdzielnie elektr.) z linią kablową o dł. 172 mb. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Operatora
komercyjnych obiektów turystycznych (Przystań Zamek w Malborku), które powstały w ramach Projektu
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Zamiarem zamawiającego jest zapewnienie
profesjonalnego, bieżącego zarządzania technicznego, eksploatacyjnego i komercyjnego zmodernizowanymi,
bądź wybudowanymi od podstaw obiektami. Sprawny system zarządzania przyczyni się do stworzenie
całościowego, spójnego i sieciowego produktu turystycznego oraz pozwoli osiągnąć wskaźniki Projektu
„Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I". Zgodnie z intencją właścicieli infrastruktury, zarządzanie
Pętlą Żuławską odbywa się wg trójstopniowego modelu (Model operatorstwa i Ramy współpracy –
uszczegółowienie modelu zał. nr 8 do SIWZ) 1.2 Do obowiązków Operatora będzie należało, w
szczególności: 1.2.1. całoroczne, techniczne zarządzanie Obiektem polegające na jego utrzymaniu i
zapewnieniu pełnej funkcjonalności oraz zachowaniu w stanie niepogorszonym - z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa (m.in. prawa budowlanego, ppoż., BHP), co obejmować będzie m.in.
zapewnienie: 1) porządku, a w tym : • sprzątanie terenu: usuwanie śmieci, zamiatanie chodników,
powierzchniowe powierzchni nadbrzeży (zamiatanie, odplamianie, mycie); • oczyszczanie wód przystani ze
śmieci, pływającej roślinności wodnej itp. - • usuwanie śniegu; • utrzymanie terenów zielonych – w tym
koszenie trawy, nawadnianie miejsc nasadzeń roślin ozdobnych, usuwanie chwastów, grabienie oraz inne
zabiegi pielęgnacyjne według bieżących potrzeb; 2) bezpieczeństwa użytkowania Obiektu, w tym: •
zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Obiektu; • bieżące uzupełnianie środków ratunkowych
(bosaki, koła ratunkowe, liny z rzutką bosmańską); • bieżące uzupełnianie zestawów pierwszej pomocy
przedlekarskiej; • systematyczne szkolenie personelu obiektu z udzielania pierwszej pomocy
(przedlekarskiej) oraz organizacji akcji ratunkowych; 3) technicznego utrzymania Obiektu, w tym: • dbanie i
ochrona przed uszkodzeniem Obiektu; utrzymywanie we właściwym stanie technicznym instalacji i
urządzeń, dokonywanie wszelkich drobnych, bieżących napraw, remontów i konserwacji Obiektu, instalacji i
urządzeń na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia; • zgłaszanie właścicielowi i Zarządcy
wszelkich wad i pomoc w egzekwowaniu ich usunięcia od wykonawcy robót budowlanych i dostawców w
okresie gwarancji i rękojmi, • dokumentowanie wszelkich poważnych uszkodzeń w trakcie trwania umowy i
niezwłoczne informowanie właściciela obiektu i zarządcy o wszelkich awariach, uszkodzeniach oraz o
możliwości ich wystąpienia; • przygotowanie - w formie notatki - rocznego raportu z oceny technicznego
stanu składników majątku i wyposażenia. 1.2.2 W zakresie personelu pracowniczego: • Zatrudnienie
wykwalifikowanego personelu pracowniczego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Obiektu,
urządzeń i instalacji. Skład osobowy obsługi winien być wystarczający dla należytego funkcjonowania

danego obiektu i świadczenia wszystkich zakładanych usług. • Świadczenie usługi operatorstwa poprzez
personel wyposażony w ubiór (koszulki) z logotypem Pętli Żuławskiej, identyfikatorem personalnym na
widocznej plakietce (imię i nazwisko), widoczną nazwą i adresem operatora w pomieszczeniu bosmana lub
w przypadku braku takiego pomieszczenia w widocznym miejscu na przystani. 1.2.3 Komercyjne
zarządzania Obiektem, pozwalające na korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym.: • w sezonie
żeglarskim - prowadzenie obiektu turystycznego i zorganizowanie obsługi żeglarzy , statków pasażerskich i
innych turystów wodnych korzystających z Obiektu. Zapewnienie w w/w okresie niezbędnej obsługi do
prawidłowego funkcjonowania Obiektu; • pobieranie we własnym imieniu lecz na rzecz Zarządcy opłat
zgodnie z Cennikiem, w tym za cumowanie i zimowanie jednostek, i ich odprowadzanie na rachunek
Zamawiającego w terminie do 5 – go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Zamawiający, na
podstawie przedstawionego zestawienia przychodów (faktury i wydruki z kasy fiskalnej) i na podstawie
wpłaty, wystawi w terminie 7 dni fakturę zgodną z zestawieniem. Wysokość opłat za cumowanie i
zimowanie jednostek oraz za inne usługi świadczone na terenie przystani, ustalana będzie corocznie przez
właściciela Obiektu. Cennik opłat zostanie przekazany Operatorowi przed podpisaniem protokołu zdawczoodbiorczego, a w kolejnych latach: do 15 kwietnia każdego roku. Jednocześnie cennik opłat będzie mógł
zostać zmieniony przez właściciela Obiektu w ciągu roku, w celu lepszego dopasowania oferty do
panujących warunków rynkowych. Zmieniony cennik obowiązywał będzie od początku następnego miesiąca
i dotyczył turystów, którzy po tej dacie odwiedzą Obiekt. 1.2.4 Rejestracja i prowadzenie ewidencji
cumowania jednostek i turystów wodnych odwiedzających Obiekt oraz osób odwiedzających przystań od
strony lądu według dostarczonego w dniu podpisania umowy wzoru. 1.2.5 Przekazywanie Zamawiającemu
do 5-tego dnia następnego miesiąca miesięcznych raportów z funkcjonowania, które powinny zawierać co
najmniej informacje na temat: ilości cumujących w danych miesiącu jednostek i turystów, którzy odwiedzili
Obiekt, ilości i rodzaju usług sprzedanych odwiedzającym przez Operatora wraz z podaniem ceny
jednostkowej. 1.2.6 Udostępnianie wszelkich dokumentów organom uprawnionym do kontroli projektu,
przedstawicielom Zamawiającego i właścicieli Obiektów, między innymi w zakresie poprawności realizacji
umowy. 1.2.7 Nieodpłatne udostępnienie przystani dla osób legitymujących się Złotą Kartą Pętli Żuławskiej
ustanowionej przez Spółkę Pętla Żuławska Sp. z o. o. dla osób szczególnie zasłużonych dla projektu w
liczbie nie większej niż 10 kart. 1.2.8 Wdrożenie, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, na obiektach
Pętli Żuławskiej elementów systemów wizualizacji, monitoringu, jednolitego zarządzania itp. wskazanych
przez Zarząd Spółki Pętla Żuławska Sp. z o. o. na koszt własny operatora tzn. wyposażenie obiektu w: a)
System wizualizacji zajętych miejsc postojowych i zapłaty lub nie za cumowanie, 1.2.9 Dystrybucja lub
sprzedaż materiałów promocyjnych itp. dostarczonych przez zamawiającego. 1.2.10 Wykonawca
zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
w następstwie działania lub zaniechania Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. oraz
utrzymania ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji umowy. 1.3. Operator będzie również
zobowiązany do: • dozoru Obiektu w formie: dozór fizyczny - w godzinach 8,00 – 20,00 • zapewnienia
bezpłatnego korzystania z przystani żeglarskiej w celu zorganizowania przez właściciela: imprez
promocyjno–rekreacyjnych, realizacji kalendarza imprez żeglarskich oraz wykorzystania obiektu na cele
opracowania materiałów reklamowych, • wyposażenia/doposażenia Nieruchomości w uzgodnieniu z
Zamawiającym, • certyfikacji i atestowania środków gaśniczych, ratunkowych i pierwszej pomocy
przedlekarskiej, 1.4 Do kosztów utrzymania nieruchomości, które będą finansowane przez Operatora, należą
wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia w Obiekcie przedmiotu niniejszego zamówienia, z wyjątkiem
kosztów: a) wywozu śmieci, b) odprowadzania nieczystości i ścieków, c) dostarczenia energii elektrycznej,
wody oraz innych mediów, d) opłacania podatku od nieruchomości, e) ubezpieczenie majątkowe
nieruchomości - do których ponoszenia zobowiązany będzie Zamawiający, 1.5 Wymaganie dotyczące
zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji
przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy. a. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
Pzp: 1) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę
Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi
osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o
pracę, która stanowić będzie załącznik do umowy. 2) usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane
Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. 3) Wykonawca
zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w
okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 4) W celu weryfikacji czy
osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę Zamawiający przewiduje
możliwość zwrócenia się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. b. uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) W celu kontroli przestrzegania postanowień
umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji
tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 2) Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy,
na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z
zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie
osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
3) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji
Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą usługi bez
podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób określonym w załączniku do umowy. c. rodzaje
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia: -Obsługa infrastruktury w porcie, -Obsługa portu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70330000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Dodatkowa usługa serwisowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pełnienie funkcji Operatora - Port w Elblągu. Właściciel – Gmina Miejska Elbląg.
1) 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:Zadanie 2- Port w
Elblągu. Właściciel – Gmina Miejska Elbląg. a) Port w Elblągu. Właściciel – Gmina Miasto Elbląg.
Położenie. Port żeglarski położony jest w Elblągu przy ul. Radomskiej 29 (działka nr 11 obręb 13), w
odległości ok. 5 km od centrum miasta w kierunku południowo-zachodnim. Infrastruktura wodniacka. 1)
część hydrotechniczna: nabrzeże o długości ok. 320 m, wyposażenie basenu portowego zapewniające
bezpieczne warunki cumowania oraz odpowiednią obsługę jednostek pływających: - pomosty cumownicze
pływające zlokalizowane w południowo-wschodniej części basenu, o szer. 4m i łącznej długości 100m
umożliwiające jednoczesne cumowanie 71 jednostek – cały port, przy pomostach 38 jednostek. - oświetlenie
nawigacyjne wykonane lampami nawigacyjnymi koloru zielonego i czerwonego, zamocowane na słupach o
wysokości 3 m,3 - pachoły cumownicze rurowe podwójne, - drabinki ratunkowe, - moduły oświetleniowo
zasilające (cztery gniazda 230V/16A, i jedno gniazdo 3-faz. 400V/16A) w tym, postumenty z gniazdami
230V i \v0d3__ 39szt., postumenty z gniazdami 230V/400V i \v0d3_ - 6szt., - boje cumownicze, rożki, Ybomy rozstawione co ok. 3,5m. - latarnie - 9szt. w tym 3 szt. z dwoma oprawami, - część lądowa i obiekty
kubaturowe: - dźwig o udźwigu 10 ton (moc zainstalowana 13kW), - pompa do odbioru ścieków z jachtów
(moc 1,1kW), - rozdzielnia elektryczna główna, - zestawy wolnostojące p-poż. – 5 kpl, - zestawy ratunkowe
(uchwyt, bosak, koło ratunkowe) - szt. 14. 2) brak obiektów kubaturowych (budynków i budowli) Pozostałe
uwarunkowania. - chodniki o powierzchni 400m2, - drogi o powierzchni 1950m2. - parking na 10 miejsc
postojowych. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie
funkcji Operatora komercyjnych obiektów turystycznych (portów i przystani), które powstały w ramach
Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Operator powinien wykonywać przedmiot
umowy z zachowaniem: 1) najwyższej staranności obowiązującej przy wykonywaniu tego typu usług, 2)
zasad sztuki oraz reguł etyki zawodowej obowiązującej przy wykonywaniu tego typu usług, 3) norm i
wytycznych stosowanych w związku z dofinansowanego Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013; Priorytet VI
Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o
znaczeniu ponadregionalnym, 4) Przepisów prawa i postanowień Umowy. 1.3 Do obowiązków Operatora
będzie należało, w szczególności: 1.3.1. Całoroczne, techniczne zarządzanie Obiektem polegające na jego
utrzymaniu i zapewnieniu pełnej funkcjonalności oraz zachowaniu w stanie niepogorszonym - z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa (m.in. prawa budowlanego, ppoż., BHP), co obejmować
będzie m.in. zapewnienie: 1) Porządku, w tym w szczególności: • sprzątanie terenu: usuwanie śmieci,
zamiatanie chodników, powierzchniowe czyszczenie pomostów (zamiatanie, odplamianie, mycie); •
sprzątanie obiektów kubaturowych (budynków i budowli). • oczyszczanie wód przystani/portów ze śmieci,
pływającej roślinności wodnej itp. - za wyjątkiem; • usuwanie śniegu; • utrzymanie terenów zielonych – w
tym koszenie trawy, nawadnianie miejsc nasadzeń roślin ozdobnych, usuwanie chwastów, grabienie oraz

inne zabiegi pielęgnacyjne według bieżących potrzeb; 2) bezpieczeństwa użytkowania Obiektu, w tym w
szczególności: • zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Obiektu; • bieżąca uzupełnianie
środków gaśniczych (gaśnice, kule, koce, itd.); • bieżące uzupełnianie środków ratunkowych (bosaki, koła
ratunkowe, liny z rzutką bosmańską); • bieżące uzupełnianie zestawów pierwszej pomocy przedlekarskiej; •
systematyczne szkolenie personelu obiektu z udzielania pierwszej pomocy (przedlekarskiej) oraz organizacji
akcji ratunkowych; 3) technicznego utrzymania Obiektu, w tym w szczególności: • dbanie i ochrona przed
uszkodzeniem Obiektu; utrzymywanie we właściwym stanie technicznym pomieszczeń, instalacji i urządzeń,
dokonywanie wszelkich drobnych, bieżących napraw, remontów i konserwacji Obiektu, instalacji i urządzeń
na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia; • zgłaszanie właścicielowi i Zarządcy wszelkich
wad i pomoc w egzekwowaniu ich usunięcia od wykonawcy robót budowlanych i dostawców w okresie
gwarancji i rękojmi, • dokumentowanie wszelkich poważnych uszkodzeń w trakcie trwania umowy i
niezwłoczne informowanie właściciela obiektu i zarządcy o wszelkich awariach, uszkodzeniach oraz o
możliwości ich wystąpienia; • przygotowanie - w formie notatki - rocznego raportu z oceny technicznego
stanu składników majątku i wyposażenia. 1.3.2 W zakresie personelu pracowniczego: • Zatrudnienie
wykwalifikowanego personelu pracowniczego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Obiektu –
obiektów kubaturowych, urządzeń i instalacji. Skład osobowy obsługi winien być wystarczający dla
należytego funkcjonowania danego obiektu i świadczenia wszystkich zakładanych usług. • Świadczenie
usługi operatorstwa poprzez personel wyposażony w ubiór (koszulki) z logotypem Pętli Żuławskiej,
identyfikatorem personalnym na widocznej plakietce (imię i nazwisko), widoczną nazwą i adresem operatora
w pomieszczeniu bosmana lub w przypadku braku takiego pomieszczenia w widocznym miejscu na
przystani. 1.3.3 Komercyjne zarządzania Obiektem, pozwalające na korzystanie zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym.: • w sezonie żeglarskim, trwającym od ostatniej soboty kwietnia do ostatniej
niedzieli października, - prowadzenie obiektu turystycznego i zorganizowanie obsługi żeglarzy i innych
turystów wodnych korzystających z Obiektu. Zapewnienie w w/w okresie niezbędnej obsługi do
prawidłowego funkcjonowania Obiektu; • Rejestracja i prowadzenie ewidencji cumowania jednostek i
turystów wodnych odwiedzających Obiekt według wzoru dostarczonego przez Zarządcę – Załącznik nr 5 do
niniejszej umowy. Przekazywanie Zamawiającemu codziennie do godz. 9:00 rano, drogą elektroniczną (na
wskazany w niniejszej Umowie adres poczty elektronicznej), raportu dziennego, według wzoru
dostarczonego przez Zamawiającego, na temat ilości cumujących w danych miesiącu jednostek pływających
i korzystających z usług Obiektu turystów, którzy odwiedzili Obiekt; • pobieranie we własnym imieniu, lecz
na rzecz Zarządcy opłat zgodnie z Cennikiem, w tym za cumowanie i zimowanie jednostek, i ich
odprowadzanie na rachunek Zamawiającego w terminie do 5 – go dnia następnego miesiąca, za miesiąc
poprzedni. Zamawiający, na podstawie przedstawionego zestawienia przychodów (faktury i wydruki z kasy
fiskalnej) i na podstawie wpłaty, wystawi w terminie 7 dni fakturę zgodną z zestawieniem. Wysokość opłat

za cumowanie i zimowanie jednostek oraz za inne usługi świadczone na terenie przystani, ustalana będzie
corocznie przez właściciela Obiektu. Cennik opłat zostanie przekazany Operatorowi przed podpisaniem
protokołu zdawczo-odbiorczego, a w kolejnych latach: do 15 kwietnia każdego roku. Jednocześnie cennik
opłat będzie mógł zostać zmieniony przez właściciela Obiektu w ciągu roku, w celu lepszego dopasowania
oferty do panujących warunków rynkowych. Zmieniony cennik obowiązywał będzie od początku następnego
miesiąca i dotyczył turystów, którzy po tej dacie odwiedzą Obiekt. 1.3.4 Prowadzenie ewidencji nowo
utworzonych miejsc pracy w Obiekcie oraz przekazywanie Zamawiającemu do 5-tego dnia następnego
miesiąca miesięcznych raportów w tym zakresie wraz z listami płac pracowników. Wraz z ewidencją za
miesiąc grudzień Operator przedstawi Zamawiającemu kopie podpisanych w danym roku umów o pracę oraz
kopie aktów, na podstawie których umowy zostały rozwiązane; 1.3.5 Rejestracja i prowadzenie ewidencji
cumowania jednostek i turystów wodnych odwiedzających Obiekt oraz osób odwiedzających przystań lub
port od strony lądu według dostarczonego w dniu podpisania umowy wzoru. 1.3.6 Przekazywanie
Zamawiającemu do 5-tego dnia następnego miesiąca miesięcznych raportów z funkcjonowania, które
powinny zawierać co najmniej informacje na temat: ilości cumujących w danych miesiącu jednostek i
turystów, którzy odwiedzili Obiekt, ilości i rodzaju usług sprzedanych odwiedzającym przez Operatora wraz
z podaniem ceny jednostkowej. 1.3.7 Udostępnianie wszelkich dokumentów organom uprawnionym do
kontroli projektu, przedstawicielom Zamawiającego i właścicieli Obiektów, między innymi w zakresie
poprawności realizacji umowy. 1.3.8 Nieodpłatne udostępnienie przystani/portu dla osób legitymujących się
Złotą Kartą Pętli Żuławskiej ustanowionej przez Spółkę Pętla Żuławska Sp. z o. o. dla osób szczególnie
zasłużonych dla projektu w liczbie nie większej niż 10 kart. 1.3.9 Wdrożenie, w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy, na obiektach Pętli Żuławskiej elementów systemów wizualizacji, monitoringu,
jednolitego zarządzania itp. wskazanych przez Zarząd Spółki Pętla Żuławska Sp. z o. o. na koszt własny
operatora tzn. wyposażenie obiektu w: b) System wizualizacji zajętych miejsc postojowych i zapłaty lub nie
za cumowanie (tabliczki zielone/czerwone, oraz na tablicach ze schematem portu), c) Szafkę lub stojak
promocyjny dla ulotek i folderów regionalnych oraz dla wizualizacji wydawnictw i gadżetów do sprzedaży
zewnętrznej, d) Możliwość płatności kartami płatniczymi, e) Wdrożenie systemu internetowej rezerwacji
miejsc cumowniczych oraz internetowych płatności za usługi portowe dostarczony przez Zamawiającego.
1.3.10 Dystrybucja lub sprzedaż materiałów promocyjnych itp. dostarczonych przez zamawiającego. 1.3.11
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
oraz utrzymania ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji umowy. 1.4. Ponadto Operator
zobowiązany będzie, w szczególności, do: a) dozoru Obiektu w formie: monitoring lub dozór fizyczny całodobowo, b) zapewnienia turystom odwiedzającym przystań możliwości korzystania z WC, prysznica,

zaplecza socjalnego. c) obsługi slipu. d) zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób do obsługi przystani.
Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty powinna być nie mniejsza niż 2,5 etatu
przeliczeniowego rocznie. Zatrudnienie na powyższym poziomie powinno być utrzymane przez cały okres
obowiązywania umowy. e) zapewnienia bezpłatnego korzystania z przystani żeglarskiej w celu
zorganizowania przez właściciela: imprez promocyjno – rekreacyjnych oraz spotkań wiejskich, realizacji
kalendarza imprez żeglarskich oraz wykorzystania obiektu na cele opracowania materiałów reklamowych, f)
poza sezonem - świadczenie usługi zimowania jednostek pływających, g) montażu i nieodpłatnego
udostępniania monitoringu wizyjnego w porcie, h) wyposażenie/doposażenie Nieruchomości w sprzęt i
urządzenia dostarczone przez Zamawiającego, i) certyfikacji i atestowania środków gaśniczych,
ratunkowych i pierwszej pomocy przedlekarskiej, j) serwisowania i przeglądów technicznych pomostów
pływających, k) ubezpieczenia majątkowego nieruchomości, l) nieodpłatne udostępnienia Zamawiającemu
terenu o powierzchni nie większej niż 50 m2 pod usługi towarzyszące, m) prowadzenia wypożyczalni
rowerów z minimum 5 rowerami na stanie. Wypożyczalnia zajmuje obszar 5 m2, za które przysługuje
Zamawiającemu odpłatność w kwocie 5 zł/m2 miesięcznie w okresie sezonu. 1.5 Do kosztów utrzymania
nieruchomości, które będą finansowane przez Wykonawcę, należą wszelkie koszty niezbędne do
prowadzenia w Obiekcie przedmiotu niniejszego zamówienia, z wyjątkiem kosztów: f) wywozu śmieci, g)
odprowadzania nieczystości i ścieków, h) dostarczenia energii elektrycznej, wody oraz innych mediów, do
których ponoszenia zobowiązany będzie Zamawiający, i) prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej
obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb przedmiotu umowy;
dokonywanie przeglądów przewidzianych prawem, prowadzenie nadzoru technicznego przez uprawnione
osoby oraz wykonywanie innych obowiązków, które wynikają z przepisów prawa, do których ponoszenia
zobowiązany będzie Właściciel Obiektu. 1.6 Wymaganie dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia
zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy. d. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: 1) najpóźniej w
dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników
przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z
przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, która
stanowić będzie załącznik do umowy. 2) usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami
wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że
Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 4) W celu weryfikacji czy osoby wskazane w

Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę Zamawiający przewiduje możliwość zwrócenia się
z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. e. uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań: 1) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę
przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co
najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów
dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 3) Za niedopełnienie
wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których
nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą usługi bez podpisanej umowy o
pracę zgodnie z wykazem osób określonym w załączniku do umowy. f. rodzaje czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: -Obsługa
infrastruktury w porcie, -Obsługa portu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70330000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Dodtkowa usługa serwisowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

