Trzebnica, dnia 19 lutego 2013 r.
Znak sprawy : ZGK/PN/1/2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
I. ZAMAWIAJĄCY
1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Nazwa:
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej
ERGO Sp. z o.o.
Adres : pl. M. J. Piłsudskiego 1 , pok. 46
Miejscowość : Trzebnica
Telefon : 71/3109956 , 71/3109992

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu :
Michał Jakubowicz
Kod pocztowy : 55-100
Województwo : dolnośląskie
Faks : 71/3123864

2. Adres, pod którym można uzyskać SIWZ, dodatkowe informacje i na który należy
przesłać oferty : tak, jak w pkt 1
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru obiektu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest usługa ochrony mienia i dozoru obiektu Składowiska odpadów
w miejscowości Marcinów koło Trzebnicy.
Usługa obejmuje ochronę fizyczną powierzonego mienia i obiektu :
- przez jednego pracownika ochrony
- w dni robocze w godz. od 15.00 do godz. 7.00 dnia następnego
- w dni wolne od pracy i święta : całodobowo
zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79710000 – 4 Usługi ochroniarskie
98341140 – 8 Usługi dozorowania
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
24 miesiące – 11.03.2013 – 10.03.2015
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
1.Wykonawca winien wykazać posiadanie uprawnień do wykonywania usług ochrony
mienia.
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży koncesję MSW
(wcześniej MSWiA) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy a dnia 22 sierpnia 1997r. o
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

2.Nie jest możliwe skorzystanie z potencjału innego podmiotu w niniejszym
postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług
odpowiadających swoim rodzajem usłudze będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia, z podaniem wartości brutto w złotych, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców.
Pod pojęciem wykonana ( wykonywana ) usługa odpowiadającą swoim rodzajem i
wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć
zamówienie polegające na wykonaniu usług ochrony mienia obiektów
przemysłowych, zrealizowane, tj. zakończone przez Wykonawcę, lub realizowane co
najmniej od 1.01.2012 r.
Należyte wykonanie wykazanego zamówienia (usługi) musi zostać potwierdzone
stosownymi dokumentami.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający żąda posiadania przez pracowników Wykonawcy licencji ochrony
fizycznej I lub II stopnia, potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień.
Wykonawca winien wykazać dysponowanie , co najmniej 10 osobami
przeznaczonymi do sprawowania ochrony bezpośredniej posiadającymi licencje
pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia. Na potwierdzenie tego warunku
Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje wraz ze wskazaniem
doświadczenia tj. lat pełnienia zadań pracownika ochrony oraz informacje o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający żąda posiadania przez pracowników Wykonawcy licencji ochrony
fizycznej I lub II stopnia, potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień.
Wykonawca winien wykazać dysponowanie , co najmniej 10 osobami przeznaczonymi
do sprawowania ochrony bezpośredniej posiadającymi licencje pracownika ochrony
fizycznej I lub II stopnia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien
przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje wraz ze wskazaniem doświadczenia tj. lat
pełnienia zadań pracownika ochrony oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
30 000,00 złotych.
- posiada polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na
kwotę min. 500 000,00 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 spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w

- których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
- 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
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

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:
Cena – 100 %

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy następuje pod rygorem nieważności za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu.
Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i
Zamawiający.
Strony dopuszczają także możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania
przedstawicieli Stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy.
Zmiany, o których mowa w pkt powyższym dokonywane będą w drodze jednostronnego pisemnego
oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie.
Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będę z poszanowaniem
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących ta ustawą.
Za zmianę umowy nie będzie traktowana ustawowa zmiana wysokości stawki podatku od towarów
i usług VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres stron internetowych, na których jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.trzebnica.pl ; www.ergo.trzebnica.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o.
pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.02.2013 godzina 9.45, miejsce:
siedziba Zamawiającego
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o.
pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
otwarcie ofert : 28.02.2013 godz. 10.00
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

