
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 163990-2015 z dnia 2015-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubrza

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...

Termin składania ofert: 2015-07-17

Lubrza: Usuwanie azbestu i wyrobów zawieraj ących azbest na terenie

Gminy Lubrza

Numer ogłoszenia: 214536 - 2015; data zamieszczenia : 20.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 163990 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

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.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na

terenie Gminy Lubrza.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu 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
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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)

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
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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

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.); 4.8. Innymi obowiązującymi przepisami niewymienionymi wyżej

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.65.00.00-8, 45.26.26.30-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  12.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski;, Mikorzyn 19,, 87-732

Lubanie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 213565,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  119388,64

Oferta z najni ższą ceną: 119140,54 / Oferta z najwy ższą ceną: 234328,04

Waluta:  PLN.
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