
Trzebnica: Świadczenie usług bieżącej obsługi stacji uzdatniania 

wody na terenie Gminy Trzebnica.Nr TZGK/PN/ 5 /2013 

Numer ogłoszenia: 502984 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. , Pl. M. J. 

Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 310 99 92, faks 71 312 38 64. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: ergo.trzebnica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług bieżącej obsługi stacji 

uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica.Nr TZGK/PN/ 5 /2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia 

są usługi polegające na prowadzeniu bieżącej obsługi w zakresie technologicznym i elektrycznym 

ruchu ciągłego w stacjach uzdatniania wody wodociągu miejskiego Trzebnicy i wodociągów 

zbiorowych w sołectwach Gminy. 2.Zamawiający powierzy w ramach niniejszego postępowania 

prowadzenie bieżącej obsługi: Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Oleśnicka, Stacji Uzdatniania Wody 

(SUW) Żołnierzy Września, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Ogrodowa, Przepompowni Wody (Ppw) 

Polna, Przepompowni Ścieków (Ppś) Kobylice, Przepompowni Ścieków (Ppś) Księginice, 

Przepompowni Ścieków (Ppś) Polna oraz SUW Brochocin, SUW Skarszyn, SUW Piersno, SUW 

Cerekwica, SUW Blizocin, SUW Ligota, SUW Ujeździec Wielki.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie 

więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 

- Prawo zamówień publicznych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.11.10.00-4, 65.12.00.00-0, 65.13.00.00-3, 

90.48.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 1 000,00 zł. 

(słownie złotych: jeden tysiąc złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (t.j., Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonanie zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień chyba, że 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają taki obowiązek. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania w ciągu ostatnich 3 

lat co najmniej jednego długoterminowego zamówienia zgodnego z przedmiotem 

zamówienia co do obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych. Do wykazania spełnienia 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz robót 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, 

zakresu i wartości, okresu i miejsca wykonania, przy uwzględnieniu warunku, że każda z 

tych usług powinna obejmować usługi (roboty) o wartości minimum 20.000 zł wraz z 

załączonym dokumentem potwierdzającym, że usługi określone w wykazie zostały należycie 

wykonane zgodnie oczekiwaniami i prawidłowo ukończone (np. referencje, faktury, protokoły 

odbioru itp.) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą 

wykonywać zamówienie, a w szczególności elektrykami z uprawnieniami SEP w kategorii 



E/E1. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie stosownego oświadczenia wraz 

z kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadanie i ważność uprawnień. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że na dzień składania ofert jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 

50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100). Zamawiający uzna spełnienie 

warunku, jeżeli Wykonawca posiada polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej na kwotę min. 50 000,00 złotych oraz złoży oświadczenie, że będzie 

kontynuował przedmiotowe ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą, przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 



nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) wzór umowy - parafowany przez wykonawcę, 2) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez 

wykonawcę, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 

Prawa zamówień Publicznych, 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się zmiany umowy, stosownie do art. 144 Ustawy w następujących sytuacjach: - gdy 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: ergo.trzebnica.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TRZEBNICKI 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ERGO SP. Z O.O. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 

TRZEBNICA. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

12.12.2013 godzina 09:45, miejsce: TRZEBNICKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ERGO 

SP. Z O.O. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 TRZEBNICA. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 


