Ogłoszenie nr 550090812-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.
Sztum: UTRZYMANIE (administrowanie) PLAŻY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, Krajowy numer identyfikacyjny
17074777300000, ul. ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 556 406 303, e-mail malwina.wisniewska@sztum.pl, faks 556 406 300.
Adres strony internetowej (url): www.sztum.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE
(administrowanie) PLAŻY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
Numer referencyjny GKiB.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest
Administrowanie plażą miejską w Mieście i Gminie Sztum, która polega na: 1.
Przygotowanie kąpieliska miejskiego w sezonie letnim 2019 w tym, uzupełnienie piasku oraz
równanie terenu plaży, 2. Zatrudnienie ratowników wg norm przestrzegania warunków

bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska miejskiego w okresie od 17.06.2019 do
02.09.2019 r., 3. Wyposażenie kąpieliska miejskiego w niezbędny sprzęt ratunkowy związany
z udzieleniem pierwszej pomocy, 4. Oznakowanie odcinków plaży oraz kąpieliska miejskiego
dla dzieci i dorosłych, a także wyznaczenie odcinków, na których obowiązuje zakaz kąpieli,
5. Oznakowanie znakami zakazów, nakazów, ostrzegawczych i informacyjnych dotyczących
zachowania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym zakazu wprowadzania psów
na teren plaży, 6. Wykonanie i wywieszenie regulaminu korzystania z kąpieliska miejskiego
oraz godzin korzystania z plaży, 7. Oznakowanie pomostów zgodnie z wymogami w okresie
letnim, 8. Zamknięcie kąpieliska miejskiego i zabezpieczenie budynków, budowli i urządzeń
na okres zimowy po zakończeniu sezonu letniego w terminie do 02.09.2019 r. 9. Utrzymanie
stanu technicznego nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane, 10. Dopełnienie formalności związanych z zaleceniem
badań wody kąpieliska miejskiego, 11. Utrzymanie porządku i czystości całego terenu
oddanego w administrowanie w okresie umowy, w tym: - utrzymanie i pielęgnacja terenów
zielonych, -wywóz nieczystości -utrzymanie czystości w budynkach użyteczności publicznej
(szatnie, natryski, toalety), -pokrywanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, pokrywanie kosztów zakupu energii elektrycznej zasilającej budynek Reja 11A i 11 B oraz
monitoring, 12. Prowadzenie książek obiektów budowlanych, gromadzenie dokumentacji
technicznych, dokonywanie niezbędnych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z urządzeniami stanowiącymi
wyposażenie techniczne, 13. Dokonywanie bieżących napraw i konserwacji instalacji,
urządzeń, budynków i budowli istniejących na terenie przekazanym w administrowanie ze
szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie napraw pomostów, 14. Ubezpieczenie
nieruchomości oraz wyposażenie od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzenia działalności- sportowo- rekreacyjnej w okresie trwania umowy na
kwotę co najmniej 100.000 zł, II. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z
dnia z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy osób wykonujących wszystkie czynności
polegające na fizycznym wykonywaniu prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia
oraz nadzór nad tymi pracami (szczegółowe zapisy w zakresie zatrudnienia znajdują się w
projekcie umowy). III. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
załączniku nr 1 do informacji o zamiarze zawarcia umowy tj. w projekcie umowy i w
załącznikach do umowy.
II.5) Główny Kod CPV: 92332000-7
Dodatkowe kody CPV:
90680000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 134856.00
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie ar 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a
ustawy PZP, osobie prawnej jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający
sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje
dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, b) w kontrolowanej osobie prawnej nie
ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, ponad 90% działalności spółki dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, nad którą ten zamawiający
sprawuje kontrole, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Miasto i Gmina Sztum jako podmiot
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego na „UTRZYMANIE
(administrowanie) PLAŻY MIEJSKIEJ W SZTUMIE” na terenie Miasta i Gminu Sztum
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28,
82-400 Sztum. Miasto i Gmina Sztum jest organem założycielskim spółki Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Miasto i Gmina Sztum jest jednostką sektora
finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Ponadto Miasto i Gmina Sztum jako Zamawiający
sprawuje nad spółką kontrolę, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz
istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej – w okresie ostatnich
trzech lat ponad 90% działalności spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Sztumie dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego. Ponadto w
kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Zamówienie zostanie udzielone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, w celu zrealizowania przez Zamawiającego
jego ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) o samorządzie gminnym w celu zrealizowania przez Zamawiającego jego
ustawowych zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i
urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , , ul. Kochanowskiego 28, 82400, Sztum, kraj/woj. pomorskie

