Ogłoszenie nr 2022/BZP 00198863/01 z dnia 2022-06-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO
W KOMPLEKSIE BASENÓW W OBIEKCIE „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.
1.3.) Oddział zamawiającego: SOLPARK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100686253
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: SPORTOWA 8
1.5.2.) Miejscowość: Kleszczów
1.5.3.) Kod pocztowy: 97-410
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.5.7.) Numer telefonu: 44 731 65 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@kompleks-solpark.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.solpark-kleszczow.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.solpark.bip.kleszczow.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO
W KOMPLEKSIE BASENÓW W OBIEKCIE „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10414d06-c624-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00198863/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08 09:23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024301/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA RATOWNICTWA WODNEGO
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00137920/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: CRZPU/2/2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 541,440 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.
w Kleszczowie.
W szczególności zamówienie dotyczy pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia pływalni i stałej obserwacji
poniżej wskazanych obiektów:
a. Basen sportowy 16x25 m o głębokości 1,40-1,80m, 6 torów pływackich z jednotorowym wypłyceniem;
b. Basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi w tym: kaskada wąska i szeroka, gejzer powietrzny, bicze i łóżka wodne;
c. Basen zewnętrzny w tym: zatoka do wytwarzania sztucznej fali, gejzer powietrzny, dysza szeroka o powierzchni całkowitej
lustra wody 112,3m kw. i głębokości 1,20m;
d. Basen zewnętrzny dla dzieci – brodzik o powierzchni lustra 18,8m kw. i głębokości 0,2-0,4m;
e. Brodzik wewnętrzny okrągły dla dzieci o powierzchni 33m2 i głębokości 0,2-0,4m;
f. Zjeżdżalnia rurowa o długości 118 m z wanną o powierzchni 5,8m2 i głębokości 0,37m;
2. Świadczenie usług ratownictwa wodnego będzie się odbywać:
a. na terenie basenów wewnętrznych i wanien jacuzzi;
b. na terenie basenu zewnętrznego w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Szczegółowy harmonogram pracy ratowników określa załącznik nr 8 do SWZ, który stanowić będzie załącznik nr 1 do
umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. m.in. zakres i obowiązki ratowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia, zawiera załącznik nr 2 do SWZ oraz wzór umowy stanowiący integralną część SWZ – załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
75252000 -7 –– Służby ratownicze;
4. Obsługa ratownicza realizowana będzie przez 7 dni w tygodniu, tj. pon. – pt. w godz. 12:00 - 22:00, sob. – niedz. w godz.
10:00 – 22:
5. Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego musi być wykonywana zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ,
postanowieniami umowy oraz przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r., o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U Nr 2022, poz. 147) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w
sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego
obszaru wodnego, Dz.U.12.108. i Dz. U. 2018 poz.118, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, oraz innych aktów prawnych powszechnie
obowiązujących, uzupełniających podaną regulację prawną, a także zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności
ratowników, które zostały wyszczególnione we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Ponadto wybrany
Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących w „Solpark Kleszczów”
Sp. z o.o. – Załącznik nr 9 do SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym
ustaleniu terminu.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4.5.3.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 571520 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 651232 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 571520 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Wodna Służba Ratownicza
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943063099
7.3.3) Ulica: Ul. Kleczkowska 50
7.3.4) Miejscowość: 50-227 Wrocław
7.3.5) Kod pocztowy: 50-227
7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 571,520 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-28
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