
Trzebnica: Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych 

zawierających azbest. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  roboty budowlane 
 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

 
Ogłoszenie dotyczy: 

 
V  zamówienia publicznego  

zawarcia umowy ramowej  
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o., Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 310 99 92, faks 71 

312 38 64. 

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.  

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów 

konstrukcyjnych zawierających azbest, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 467 i 468, jednostka ewidencyjna: 022003_5 Trzebnica- obszar wiejski, 

obręb Marcinowo, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie. 

Kolejność realizacji robót: 

- wytyczenie obiektów w terenie; 

- wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania; 

- wykonanie drogi technologicznej oraz wału rozdzielającego sektory eksploatacyjne; 

- roboty porządkowe w terenie. 

 



II.1.5) 
 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 
 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.008, 45.23.11.006, 45.23.12.000. 

 
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: Zakończenie: 30.12.2016. 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 
 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 3. W pieniądzu  przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: BS Trzebnica 53 9591 0004 2001 0010 3121 0001 z adnotacją Rozbudowa składowiska w Marcinowieo kwaterę składowania materiałów  

konstrukcyjnych zawierających azbest. 4.W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 5. W gwarancjach bankowych, 6. W gwarancjach ubezpieczeniowych, 7. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o 

jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż 

pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej TrzebnicaERGO Sp. z o.o., pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55100 Trzebnica pok. 46 lub dołączyć do oferty. 10. Wykonawca, który nie wniesie 

wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13. 12. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który



wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 

pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) Odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 
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 

 
Oświadczenie oferenta. 

 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Oświadczenie oferenta. 

 
III.3.3) Potencjał techniczny 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Oświadczenie oferenta. 

 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Oświadczenie oferenta. 

 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Oświadczenie oferenta. 

 
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: 
 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 

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; 

 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

 

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: 
 

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; 

 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
 

 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na



raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt 5 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ 2. 

Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.3 , o ile Wykonawca polega na zasobach 3. Pełnomocnictwo jeśli dotyczy. 4. Umowę spółki cywilnej jeśli dotyczy. 5. Kosztorys 

ofertowy. 

 

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 oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
 

1. Cena  0.8 
 

2. Okres gwarancji  0.1 
 

3. Okres realizacji zamówienia  0.1 
 

IV.2.2) 
 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ergo.trzebnica.pl/14/24/przetargi.html 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ TRZEBNICAERGO SP. Z O.O. pl. Marszałka J. 

Piłsudskiego 1 55100 TRZEBNICA pok. 46. 

 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2016 godzina 09:45, miejsce: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI



KOMUNALNEJ TRZEBNICAERGO SP. Z O.O. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55100 TRZEBNICA pok.46. 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: . 
 
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 


