Nowy Kawęczyn: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Nowy Kawęczyn.
Numer ogłoszenia: 400316 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie , Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy
Kawęczyn, woj. łódzkie, tel. 046 8314289, faks 046 8314289.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Nowy Kawęczyn..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest
(płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste) od właścicieli, zarządców lub użytkowników
gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn. Zakres zadania obejmuje:
odebranie zalegających na posesji płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku, załadunek na
środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów
niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie protokołu odbioru (stwierdzenie usunięcia wyrobów
zawierających azbest) oraz karty przekazania odpadu. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz
nieruchomości położonych na terenie gminy, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające
azbest Przewidywana ilość płyt azbestowych (falistych i płaskich) do odbioru to ok. 10378,625 m 2 tj.
ok. 166.058 Mg (ton)- (71posesji). Wykonanie powyższych zadań zrealizowane powinno być według
zasad określonych w Uchwale Nr XXIV/127/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 maja
2013 roku. Realizacja zamówienia jest finansowana w 99% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z
warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 1.) Wymagana jest
należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2.) Ustalenia i decyzje dotyczące
wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
Wykonawcy, 3.) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4.) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz
nieruchomości do odbioru płyt azbestowo-cementowych w dniu podpisania umowy. Po otrzymaniu
wykazu Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym ustali termin odbioru odpadów z poszczególnych
nieruchomości. 5.) Ważenie płyt azbestowo-cementowych musi odbyć się w obecności

przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu o terminie odbioru. 6.) Wykonawca
dokona ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń - z przeprowadzonej czynności ważenia ma
zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: a) wskazanie miejsca
odbioru, datę odbioru, rodzaj oraz ilość odebranych odpadów, b) oświadczenie wykonawcy, że prace
związane z usunięciem wyrobów azbestowych zostały wykonane z zachowaniem właściwych
przepisów technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych, c) podpisy
Wykonawcy, Właściciela i przedstawiciela Zamawiającego. 7.) Wykonawca przygotuje wyroby do
transportu poprzez ułożenie ich na palecie i owinięcie folią. 8.) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
dowód unieszkodliwiania odpadów tj. karty przekazania odpadów oraz kwit wagowy ze składowiska
potwierdzający wagę odebranych wyrobów zawierających azbest. 9.) Wszystkie prace muszą być
wykonane zgodnie z: - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity; Dz. U. z 2007
roku Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(tekst jednolity; Dz. U. z2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), - ustawą z dnia 28 października 2002
roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 z późn.
zm.), - rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia z 2004 roku w sprawie sposobu i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r., Nr
71, poz. 649), - rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
( Dz. U. z 2005r., Nr 216, poz. 1824), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010
roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249,
poz. 1673). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, oraz z
zachowaniem należytej staranności. Prace związane z realizacją zamówienia powinny być wykonane
przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.
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: 12.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 zł
(słownie: trzy tysiące zł).
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

Weryfikacja tego warunku odbędzie się w odniesieniu do posiadanych przez Wykonawcę
uprawnień. Wymagane jest aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Płacy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
•

649 z późn. zm.),
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Weryfikacja tego warunku odbędzie się w odniesieniu do rzetelności Wykonawcy w oparciu

o

o dotychczas realizowane zamówienia. Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje główne usługi. Za główne usługi Zamawiający uzna usługi odbierania, transportu i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest o wartości min. 50 000,00 zł brutto
łącznie, potwierdzone dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie - np.
•

referencje.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tego warunku ( załącznik nr 2 do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tego warunku ( załącznik nr 2 do SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tego warunku ( załącznik nr 2 do SIWZ).
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;

•

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.4.3) 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o akceptacji warunków umowy. Oświadczenie o podwykonawcach

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 możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu
umowy, w zakresie: 1. podwykonawstwa (o ile zostało przewidziane w ofercie Wykonawcy) powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy w
uzasadnionym przypadku, za uprzednią zgodą Zamawiającego, 2. zmiany stawki podatku VAT, 3.
zmiany wysokości wynagrodzenia, ustalonej na podstawie rzeczywistej masy odpadów odebranych w
ramach realizacji usługi objętej niniejszym postępowaniem oraz jednostkowej ceny odbioru 1 Mg
odpadów, która w trakcie trwania umowy pozostanie niezmieniona. 4. zmiany obowiązujących
przepisów prawa, Warunkiem dokonania zmiany jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez obie
strony oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez
strony stosownego protokołu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy
Kawęczyn Nowy Kawęczyn32 96-115 Nowy Kawęczyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Kawęczyn pokój nr 8.
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: Realizacja zamówienia jest finansowana w 99% z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi..
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: tak

