
Ogłoszenie nr 66076 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.

Gdynia: Utrzymanie czystości nabrzeży, falochronów i rzek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: 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: ZAMAWIAJ ĄCY

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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):

http://www.umgdy.gov.pl
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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: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny

14500001111, ul. ul. Chrzanowskiego  10, 81338   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

(58) 355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.

Adres strony internetowej (URL): www.umgdy.gov.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne www.umgdy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

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

www.umgdy.gov.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

tak

www.umgdy.gov.pl

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

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

w inny sposób:

nie

Adres:

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81 - 338 Gdynia, pok. nr 8 (kancelaria ogólna)

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: Utrzymanie czystości nabrzeży,

falochronów i rzek
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Numer referencyjny: ZP-IP-3800-16/17

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

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: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całorocznych usług utrzymania

czystości falochronów i nabrzeży oraz powierzchni rzek Motławy i Martwa Wisła

administrowanych przez Urząd Morski w Gdyni w latach 2017 - 2018. Część I przedmiotu

zamówienia obejmuje utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży od strony wody. Część II

przedmiotu zamówienia obejmuje utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży od strony lądu.

Część III przedmiotu zamówienia obejmuje utrzymanie czystości powierzchni rzek Motławy i

Martwej Wisły. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia stanowi

Załącznik nr 3A do SIWZ, dla części II zamówienia stanowi Załącznik nr 3B do SIWZ, dla

części III zamówienia stanowi Załącznik nr 3C do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest

zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym

Załącznik nr 4 do SIWZ (dla każdej części).

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7

Dodatkowe kody CPV:98361000-1

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 477773.69
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Waluta:

PLN

(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

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:

Okres w miesiącach: 24

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 24

m-cy licząc od dnia podpisania umowy. 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Zamawiający wymaga

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) zamawiający

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

osób, o których mowa w § 2 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, tj.

osób wykonujących czynności sprzątania (pracowników fizycznych); b) sposób

dokumentowania zatrudnienia został określony w § 2 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego

załącznik nr 4 do SIWZ; c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zostały

określone w § 2 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; d) sankcje z

tytułu niespełnienia powyższych wymagań zostały określone w § 5 ust. 6 wzoru umowy

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunku udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do
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prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub

finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub

zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że (odpowiednio dla danej

części zamówienia): a) CZĘŚĆ I ZAMÓIWENIA - wykonał w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie): 2 (dwie) usługi, polegające na utrzymaniu czystości

(sprzątaniu) obiektów hydrotechnicznych od strony wody (np. nabrzeży lub

falochronów) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy

złotych) każda; B) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - wykonał w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie): 2 (dwie) usługi, polegające na utrzymaniu czystości

(sprzątaniu) obiektów hydrotechnicznych od strony lądu (np. nabrzeży lub

falochronów) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy

złotych) każda; C) CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - wykonał w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie): 2 (dwie) usługi, polegające na utrzymaniu czystości

(sprzątaniu) zbiorników wodnych (np. rzek) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł

brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2)

SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli (odpowiednio dla danej części zamówienia):

a) jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże

samodzielne spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie: V.1.2).c).A)SIWZ - dla

części I zamówienia), V.1.2).c).B)SIWZ - dla części II zamówienia), V.1.2).c).C)SIWZ

- dla części III zamówienia).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
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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:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24

ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

Zamawiający prze udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5

dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (dla

każdej części zamówienia): a) wykazu usług wykonanych 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
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określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

- oświadczenie wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O

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

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

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: formularz cenowy -

sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 5A do

SIWZ - część I zamówienia, Załącznik nr 5B do SIWZ - część II zamówienia oraz

Załącznik nr 5C do SIWZ - część III zamówienia.

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

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert

wadium w wysokości: 1) 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) - dla części

I zamówienia; 2) 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) - dla części II

zamówienia; 3) 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) - dla części III

zamówienia.

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

nie

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
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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:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia:

nie

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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Łączna cena ofertowa brutto 60

Termin płatności 20

Termin wykonania 20

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

Pzp (przetarg nieograniczony)

nie

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 nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby

ofert: nie

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:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

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:

nie

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne

warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia

zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacjach

wymienionych w par. 7 wzoru umowy. § 7. Zmiany Umowy 1.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru w Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych

warunków ich wprowadzenia: 1.1 W przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany

spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski

żywiołowe; b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych i

meteorologicznych uniemożliwiających prowadzenie usługi,

dokonywanie odbiorów; 2) zmiany będące następstwem okoliczności

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie

realizacji umowy przez Zamawiającego; Termin wykonania umowy

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.2 Pozostałe zmiany: 1)

zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie

powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego
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przez wykonawcę, 2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji

części przedmiotu umowy lub uzasadniona zmiana zakresu

wykonywania usługi wraz ze skutkami wynikającymi z wprowadzenia

tych zmian. 3)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w

umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących

uniknięcie kolizji; 4) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których

mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za

rażącą zostanie uznana strata w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek

handlowych; 2. Nieprzewidywalne warunki fizyczne oznaczają

jakiekolwiek działanie sił natury, które jest nieprzewidywalne lub

takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób

rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających

środków ostrożności. 3. Nieprzewidywalne, oznacza racjonalnie

niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do

dnia złożenia oferty. 4. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w

razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1, nie jest

uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody

Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy

mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez

obie strony, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu:

Data: 24/04/2017, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę

udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży

od strony wody

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:Przedmiotem zamówienia

jest utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży, do których dostęp

jest tylko od strony wody, tj. Port Gdynia falochron główny, Port

Gdańsk falochron wschodni, Gdańsk Port Północny falochron
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wyspowy północny, dalba P9 i dalba P13, przystań Jastarnia

Kaszyca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I

stanowi załącznik nr 3A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98361000-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 91551.02

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:

24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Łączna cena ofertowa brutto 60

Termin płatności 20

Termin wykonania 20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży

od strony lądu

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:Przedmiotem

zamówienia jest utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży, do

których dostęp jest od strony lądu czyli: Port Gdynia nabrzeże

wejściowe, Port Gdańsk falochron zachodni, Port Gdańsk

(wewnętrzny) Nabrzeże Szyprów, brzeg Kanału Płonie, Gdańsk

Port Północny Falochron Wyspowy Wschodni, Port

Władysławowo Falochron Północny, Port Kuźnica Falochron

Południowy, pirs przy Falochronie Południowym, drugi pirs przy

Falochronie Południowym, Nabrzeże Zachodnie, nabrzeże

Północne – umocnienie brzegu skarpowego, Pochylnia przy

Nabrzeżu Północnym, Falochron Wschodni, Budynek Bosmanatu
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i okolice, wzmocnienie brzegu, nawierzchnia drogowa dla

ustawiania łódek, Aquatorium – brzeg północnej strony basenu

przystani, Przystań Rybacka Rewa II, Przystań Rybacka

Osłonino, Przystań Rybacka Swarzewo, Przystań Rybacka

Chłapowo, Przystań Rybacka Karwia, Przystań Rybacka

Dębki, Przystań Rybacka Chałupy I, Przystań Rybacka

Chałupy II, Port Jastarnia Falochron Wschodni i Falochron

Zachodni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla

części II stanowi załącznik nr 3B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 147832.67

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Łączna cena ofertowa brutto 60

Termin płatności 20

Termin wykonania 20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Utrzymanie czystości powierzchni rzek

Motławy i Martwej Wisły

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:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie

czystości powierzchni rzek Motławy (Rzeka Motława od

mostu Zielonego do Polskiego Haka i od ujścia przy Polskim

Haku do rurociągu przy ul. Ołowianka) oraz rzeka Martwej
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Wisły (od Mostu Siennickiego do mostu wantowego im.

Jana Pawła II). Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie

obu rzek w zakresie usuwania zanieczyszczeń stałych, tj.

pływające śmieci, duże przedmioty pływające, śmieci

osadzające się na skarpie, usuwanie pływających przeszkód

nawigacyjnych (belki, beczki, deski itp.), usuwanie

zanieczyszczeń olejowych (filmów olejowych) takich, do

których likwidacji nie jest potrzebny sprzęt specjalistyczny,

wykorzystując do tego celu sorbenty, zagospodarowanie

wydobytych zanieczyszczeń we własnym zakresie zgodnie z

wymogami ustawy o odpadach. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia dla części III stanowi załącznik nr

3C do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98361000-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 238390

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Łączna cena ofertowa brutto 60

Termin płatności 20

Termin wykonania 20

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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