Trzebnica 25.05.2015 r.
ROS.271.2.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
II przetarg nieograniczony
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica”

I. ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Nazwa
GMINA TRZEBNICA
Adres
pl. J. Piłsudskiego 1
Miejscowość
Trzebnica
Telefon
/ 071 / 388 81 77

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Szczepan Gurboda
Kod pocztowy
55-100
Województwo
dolnośląskie
Faks
/ 071 / 722 78 56

2) Adres, pod którym można uzyskać SIWZ, dodatkowe informacje i na który należy przesłać/złożyć
oferty.
Taki jak w pkt. I.1
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
II przetarg nieograniczony „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica”

2) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na demontażu, pakowaniu, odbiorze, transporcie oraz
unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Trzebnica, w tym:.
1) Demontaż, pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie w ilości ok. 54,804 Mg materiału
zawierającego azbest;
2) Pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie, w ilości ok. 11,236 Mg materiału zawierającego azbest.

3) Główny przedmiot zamówienia kod
CPV: 90.65.00.00-8
Dodatkowe przedmioty CPV: 45.26.26.60-5
4) Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw – teren miasta i gminy Trzebnica
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE
6) Wielkość lub zakres zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP.
7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy
- zakończenie - w terminie nie dłuższym niż 100 dni

8) Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych.

NIE

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
1) Wymagane wadium:
1000 zł.
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2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy
spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
• posiadanie zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych o kodach:
170601 - materiały izolacyjne zawierające azbest,
170605- materiały konstrukcyjne zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
• wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
jest krótszy- w tym okresie - wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych
również wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na demontażu, pakowaniu, odbiorze,
transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych w
ramach jednego przedsięwzięcia (jednej umowy) o wielkości minimum 50 Mg 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.
• posiadanie opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy,
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100000,00 zł (słownie;
sto tysięcy złotych).
IV: TRYBY
1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
2) Kryteria oceny ofert
Cena – 95% + termin wykonania – 5%
3) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dostępne do 03.06.2015 r.
Cena 10,80 zł.
SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej:
www.bip.trzebnica.pl
4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data 03.06.2015 r.
Godzina 9:00
30 dni
5) Termin związania ofertą
6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 03.06.2015 r.
Godzina 9:30
Miejsce - Trzebnica pl. J.Piłsudskiego 1 , sala nr 48.
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