ZP.271.2.2018

Postomino, 18.05.2018 r.

Wykonawcy

dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę pn.: Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec
Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się
w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 - 2020.

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W związku ze złożonym pytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na przetarg nieograniczony pn. „Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec
Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża
Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż
strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 – 2020”. działając na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień SIWZ:

Pytanie nr 1
Prośba o wyjaśnienie treści warunku zawartego w punkcie 6.2.2 ust. 1 SIWZ., tj.
„uznanie przez Zamawiającego spełnienia tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, lub wykonuje, co najmniej jedną usługę
w zakresie organizacji i prowadzenia kąpielisk i/lub miejsc wykorzystywanych do kąpieli
na obszarze morskim i zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się na
długości brzegu co najmniej 600 mb (można łączyć odcinki) i wartości minimum 230.000
zł brutto za jeden rok oraz załączy dowody potwierdzające, że ta usługa została wykonana
lub jest wykonywana należycie”.
Powyższy zapis jest niejasny i budzi wiele wątpliwości. Dokonując wykładni literalnej
przedmiotowego zapisu wydaje się, że łączenie muszą być spełnione dwa warunki tj.: „długość
co najmniej 600 mb i wartość min. 230.000 zł brutto za jeden rok” – na co wskazuje operator
logiczny „i” (koniunkcja) – a która to wartość powinna odnosić się do jednej usługi (początek
zdania odnosi się do:””)
W związku z powyższym, wnoszę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób należy rozumieć
powyższy zapis oraz czy wskazana w powyższym punkcie 6.2.2. ust. 1 wartość usługi
230.000,00 zł brutto:
 Dotyczy co najmniej jednej usługi opisanej w SIWZ;
 Czy wartość ta może być rozbita na kilka mniejszych usług, np. dwie: 100.000,00 zł
brutto, druga zaś 130.000,00 brutto.

Odpowiedź nr 1
Warunki odnośnie długości brzegu i wartości usługi dotyczą jednej usługi wykonanej
w jednym roku, przy czym długość odcinków (kilka stanowisk ratowniczych) może być
łączona w ramach jednej usługi.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć
w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Postominie do dnia 22 maja 2018 r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2018 r. o godz. 1215 w sali nr 1 w budynku Centrum Kultury
i Sportu w Postominie.
Wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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