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Lubrza: Usuwanie azbestu i wyrobów zawieraj ących azbest na terenie

Gminy Lubrza

Numer ogłoszenia: 163990 - 2015; data zamieszczenia : 02.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Lubrza , ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 77 407 46 50, faks 77

407 46 51.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.lubrza.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

na terenie Gminy Lubrza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie usługi polegającej na demontażu, pakowaniu, odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu

materiałów zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubrza wskazanych

w załączniku nr 9 do SIWZ, w tym:. 1) Demontaż, pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie w ilości ok.

219,68 Mg materiału zawierającego azbest; 2) Pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie, w ilości ok.

59,52 Mg materiału zawierającego azbest. Szczegółowe dane dot. Ilości i lokalizacji wyrobów zawierających

azbest stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 2. Zakres zamówienia: 2.1. Demontaż, pakowanie, odbiór, transport i

unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z dachów budynków na terenie Gminy Lubrza w ilości ok.

219,68 Mg. 2.2. Pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest składowanych

na nieruchomościach z terenu Gminy Lubrza, w ilości ok. 59,52 Mg. 2.3. Przekazanie odpadów zawierających

azbest do instalacji posiadającej zezwolenie na przyjmowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

2.4. Zamawiający stosuje przelicznik 1m2 wyrobów zawierających azbest = 12 kg. 2.5. Zamawiający zastrzega,

że planowany powyżej zakres zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu) w przypadku odstąpienia przez

właścicieli obiektów gospodarczych od uczestnictwa w Programie lub zmiany wielkości otrzymanej dotacji ze

źródeł zewnętrznych. 2.6. Wskazane wyżej ilości mogą ulec także zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu)

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

1 z 7 2015-07-02 14:44



uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości, w których właściciele

określili powierzchnię dachu wyrażoną w m2. 2.7. W przypadku, gdy ilość odpadów azbestowych będzie

mniejsza niż określona w SIWZ Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego z tego

tytułu, w tym także roszczeń odszkodowawczych. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 3.1. Opracowanie

szczegółowego harmonogramu demontażu, pakowania, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających

azbest z dachów budynków na terenie Gminy Lubrza a także tych składowanych na nieruchomościach

Wykonawca ustali wskazany wyżej harmonogram z właścicielami poszczególnych nieruchomości, a następnie

przedłoży go do Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73 w sekretariacie (pokój 209). 3.2. Wykonanie wszelkiej

dokumentacji w tym fotograficznej (zdjęcia w kolorze w wersji elektronicznej) obiektów sprzed rozpoczęcia

usuwania z nich odpadów zawierających azbest oraz po ich usunięciu oraz przekazanie jej Zamawiającemu (CD

lub DVD). 3.3. Zapewnienie właściwej organizacji i zabezpieczenia miejsca robót demontażowych i miejsca

przechowywania zdemontowanych materiałów zawierających azbest. 3.4. Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami zawierającymi azbest. 3.5.

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania obszaru, na którym prowadzone będą roboty i magazynowane

odpady zawierające azbest na czas prowadzenia prac. 3.6. Wykonawca dokona ważenia płyt przy użyciu

własnych urządzeń bezpośrednio na każdej posesji po dokonaniu całkowitego demontażu na jednym obiekcie.

Czynności ważenia Wykonawca wykona i udokumentuje w obecności i z podpisem właściciela nieruchomości

zgodnie z załącznikiem do umowy. 3.7. Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości poprzez

wypełnienie karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu na składowisko przez Wykonawcę. 3.8.

Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót, oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu

zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót. 3.9. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i

wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych - powstałych w wyniku prowadzenia prac. 3.10. Przekazanie

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów w miejsce utylizacji (karta przekazania

odpadu na składowisko). 3.11. Wykonawca wystawi dla właściciela posesji oświadczenie o prawidłowości

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów

technicznych i sanitarnych. 3.12. Poniesienie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody

spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 4.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 4.1. Ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z późn. zm), 4.2. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), 4.3. Ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 t.j. z późn. zm.), 4.4.

Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 z

późn. zm.), 4.5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z

2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.), 4.6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8. poz.31). 4.7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
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jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.); 4.8. Innymi obowiązującymi przepisami niewymienionymi wyżej

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.65.00.00-8, 45.26.26.60-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 5.000,00 zł.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach

bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 - j. t.), na okres związania ofertą, nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia, w którym

upływa termin składania ofert. 2. Wadium należy wnieść: 2.1. W pieniądzu - przelewem na konto Urzędu Gminy

w Lubrzy, ul. Wolności 73, konto BS Prudnik nr 02 8905 0000 2000 0010 1114 0003, z dopiskiem Przetarg -

Usuwanie Azbestu w roku 2015 z takim wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert. 2.2. W innych formach - oryginał należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy II

piętro pok. nr 209 każdego dnia tygodnia w godzinach 7.00 do 15.00 nie później niż do godziny 9.00 w dniu w

którym upływa termin do składania ofert, a kserokopię zamieścić w ofercie. 3. Nie wniesienie wadium w

wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. Zwroty i zatrzymania wadium będą dokonywane na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień

publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi posiadać zezwolenie 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). Zgodnie z

zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (por. art. 233 ust. 1)zezwolenia na transport

odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki
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zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do

rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w

przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do trzech lat

od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do

czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach tj. ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Ocena spełniania warunku,

nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia / niespełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności 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. Ocena spełniania

warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia / niespełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Przeszkolenie w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Ocena spełniania warunku,

nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia / niespełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wymagane jest 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). Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia /

niespełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:
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potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,
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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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;

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 - 95

2 - Termin wykonania - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie: 2.1.

Zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,

dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed

wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania

wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w

wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie

wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania

zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał

Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia

zakończenia realizacji umowy. 2.2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia z powodu nadzwyczajnej zmiany

stosunków w wyniku, których spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo

groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy o zamówienie, 2.3.

Zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy, 2.4. Zmiany

danych osobowych - zmiany osób (personelu), 2.5. Zmiany wartości umowy, w przypadku zmniejszenia lub

zwiększenia zakresu prac i wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć a

niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego i zakończenia zamówienia, w tym w sytuacji nie wyrażenia zgody
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właściciela nieruchomości na przeprowadzenie usługi lub jeżeli wykonanie tej usługi stoi w sprzeczności z

interesem osób prywatnych, dla których demontaż płyt miał być wykonany 2.6. Zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy, w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, w szczególności wskutek wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie

usługi zmiany uzgodnionych zasad i terminu płatności wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany te wynikać będą

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron

wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.lubrza.opole.pl/1163/653/usuwanie-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest.html

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w Lubrzy,

ul.Wolności 73, 48-231 Lubrza pok. 203..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.07.2015

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Lubrza ul. Wolności 73 48-231 Lubrza, sekretariat - pok.209.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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