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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Stepnica
Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4
Stepnica
72-112
Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Smolarek
Tel.:  +48 914188521
E-mail: inwestycje@stepnica.pl 
Faks:  +48 914188580
Kod NUTS: PL425
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.stepnica.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.stepnica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i
Numer referencyjny: AOS.271.1.2017

II.1.2) Główny kod CPV
65100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie zamówienia prowadzonego pod nazwą:
„Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy

mailto:inwestycje@stepnica.pl
http://www.bip.stepnica.pl
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Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usług obejmujących :
1) wydobycie i uzdatnianie wody dla celów gospodarczych,
2) zbiorowe zaopatrywanie w wodę mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Stepnica,
3) odprowadzanie ścieków od mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Stepnica,
4) oczyszczanie odprowadzonych ścieków komunalnych i ich zrzut,
5) utrzymanie i konserwacja rurociągów wraz z infrastrukturą sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci kanalizacji deszczowej,
6) utrzymanie i zarządzanie majątkiem Gminy niezbędnym do wykonywania usług przekazanym dla wykonawcy
w dzierżawę na okres wykonywania świadczenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 172 544.00 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65120000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL425
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Miasta i Gminy Stepnica

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie zamówienia prowadzonego pod nazwą:
„Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych”.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usług obejmujących :
1) wydobycie i uzdatnianie wody dla celów gospodarczych,
2) zbiorowe zaopatrywanie w wodę mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Stepnica,
3) odprowadzanie ścieków od mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Stepnica,
4) oczyszczanie odprowadzonych ścieków komunalnych i ich zrzut,
5) utrzymanie i konserwacja rurociągów wraz z infrastrukturą sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci kanalizacji deszczowej,
6) utrzymanie i zarządzanie majątkiem Gminy niezbędnym do wykonywania usług przekazanym dla wykonawcy
w dzierżawę na okres wykonywania świadczenia.
2. Aktualnie usługi związane z zaopatrywaniem miasta i wsi w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz
zarządzanie majątkiem Gminy Stepnica wykonuje Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o, ul. I Brygady
Legionów 8-10, 72-100 Goleniów.
W 2012r na mocy umowy w Gmina Stepnica oddała w dysponowanie gminne nieruchomości obejmujące
budowle i urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków w celu
wykonywania w sposób ciągły ogólnodostępnych usług.



3 / 7

Rada Gminy Stepnica w dniu 28 kwietnia 2006 roku podjęła Uchwałę Nr XXXV/299/06 w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica i regulamin ten obowiązuje do chwili
obecnej.
Wykonawca świadczący usługi wykonuje je wykorzystując oddane do dysponowania w formie dzierżawy obiekty
wraz z urządzeniami i infrastrukturą.
3. Infrastruktura techniczna obiektów i urządzeń do zaopatrywania w wodę i roczna wielkość przewidywanego
zamówienia:
1) stacja uzdatniania wody Miłowo, wraz z infrastrukturą techniczną, która zaopatruje w wodę mieszkańców
miejscowości: Miłowo, Stepniczka, Stepnica, Bogusławie, Piaski Małe, Gąsierzyno, Świętowice, Kopice i
Czarnocin;
2) stacja uzdatniania wody Łąka - Żarnowo, wraz z infrastrukturą techniczną, która zaopatruje w wodę
mieszkańców miejscowości: Łąka, Żarnowo, Racimierz, Jarszewko, Żarnówko Kolonia, Żarnówko i Zielonczyn ;
3) stacja uzdatniania wody Budzień wraz z infrastrukturą techniczną, która zaopatruje w wodę mieszkańców
miejscowości Budzień;
4) stacja uzdatniania wody Widzieńsko wraz z infrastrukturą techniczną, która zaopatruje w wodę mieszkańców
miejscowości Widzieńsko;
5) długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy ) wynosi około 60 km;
6) długość przyłączy wodociągowych wynosi około 16,5 km;
7) liczba przyłączy wodociągowych na terenie gminy Stepnica wynosi około 893 szt.
8) roczna sprzedaż wody odbiorcom z Gminy Stepnica za rok 2015 wyniosła 582,88 tys. zł, 164,29 tys. m3;
9) stacje wodociągowe obsługują ponad 4800 mieszkańców, a w sezonie letnim blisko 5500 osób.
4. Infrastruktura techniczna obiektów i urządzeń do oczyszczania ścieków i roczna wielkość przewidywanego
zamówienia.
1) Gminę obsługuje oczyszczalnia ścieków w Stepnicy, wraz z infrastrukturą techniczną, do której dopływają
systemem kanalizacji sanitarnej ścieki socjalno – bytowe z miejscowości Stepnica, Bogusławie, Stepniczka,
Piaski Małe, Gąsierzyno, Świętowice, Czarnocin, Żarnówko, Kopice, Miłowo, Zielonczyn, Żarnówko Leśne,
Żarnowo, Racimierz, Łąka i Jarszewko.
2) Ścieki przetłaczane są przez ok. 37 przepompowni na sieci i przez pompownię główną na oczyszczalni
ścieków. W oczyszczalni znajduje się przepompownia ścieków własnych.
3) Odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Stepnica za rok 2015 wyniósł 129,16 tys. m3.
4) Długość sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy ) wynosi – ok. 72,51 km.
5) Liczba przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Stepnica – ok. 766 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: K1- Koszt wydobycia wody / Waga: 42%
Kryterium kosztu - Nazwa: K2 – Koszt odprowadzenia ścieków / Waga: 50%
Kryterium kosztu - Nazwa: K3 – Koszt dzierżawy majątki przekazanego do użytkowania / Waga: 8%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 172 544.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dysponują zezwoleniem lub promesą zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków wydane zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków( Dz. U. z dnia 7 czerwca 2001 r., Nr 72, poz. 747 z późn.zm.)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności, tj. że :
Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł (słownie:
czterysta tysięcy złotych);
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, których mowa powyżej w walutach
innych niż PLN, wykonawca przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień
wystawienia dokumentu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w
zakresie dysponowania:
1) Doświadczeniem:
- w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę to charakterze odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia tj. usługi polegającej na zarządzaniu siecią wodociągową i kanalizacyjną i jedną usługę w zakresie
zaopatrywania mieszkańców w wodę i odbiór ścieków sanitarnych przez okres nie krótszy niż 1 roku (w
okresie następujących po sobie 12 miesięcy) w ilości co najmniej 100 000 m3 wydobycia wody i 100 000 m3
odprowadzenia ścieków (łącznie w okresie następujących po sobie 12 miesięcy), wykonanej należycie lub
wykonywanej należycie.
2) następującymi urządzeniami, sprzętem:
a) dysponują bazą, do której wykonawca posiada tytuł prawny, wyposażoną warsztat techniczny, który jest
wyposażony w urządzenia umożliwiające wykonywanie remontu urządzeń wodociągowych i kanalizacji
sanitarnej w raz z niezbędnym budynkiem administracyjny z zapleczem socjalnym
b) co najmniej 3-ma mobilnymi cysternami o pojemności:
- min 5 m3 – 1 szt.
- min 1 m3 – 2 szt
do dystrybucji wody pitnej w przypadku konieczności jej dostarczania mieszkańcom
c) jedną kamerą inspekcyjną do lokalizacji uszkodzeń i zatorów rur kanalizacyjnych,
d) 2-oma samochodami ciśnieniowymi,
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e) lokalizator do wykrywania wycieków.
3) Następującymi osobami:
a) Kierownikiem Zespołu – osobą posiadającą wykształcenie co najmniej średnie, minimum roczne
doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu zespołem ludzi i maszyn w zadaniu odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia to jest zarządzaniu procesami produkcji i dystrybucji wody, oczyszczalni ścieków,
b) Kierownikiem – technologiem - wykształcenie co najmniej średnie, minimum roczne doświadczenie w
specjalności instalacyjnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia to jest w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w kierowaniu procesami technologii wydobycia,
uzdatniania i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków,
c) Kierownikiem robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
zaświadczenie klasy E uprawniające do pracy z urządzeniami elektrycznymi o napięciu do 1kV.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, pokój nr 3.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marlena Smolarek
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i w

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
https://www.uzp.gov.
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 g Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
a) Odwołania
- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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- Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
https://www.uzp.gov.
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

