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Staszów: Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2013 roku

Numer ogłoszenia: 54787 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów , ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015

8642014, faks 015 8643261.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja demontażu, transportu i

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów z nieruchomości osób

fizycznych oraz z obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność gminy

Staszów, obejmujące: a) demontaż wyrobów zawierających azbest w ilości około 5 755 m2; b) załadunek,

opakowanie i oznakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów

niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wyrobów zawierających azbest

pochodzących z demontażu oraz składowanych na posesjach, w ilości około 9 240 m2, w tym: - demontaż,

załadunek, opakowanie i oznakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku

odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyrobów zawierających

azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz

budynków użyteczności publicznej, w ilości około 5 755 m2, w tym: - Staszów miasto - 1810 m2, 14

nieruchomości; - Czajków Płd. - 100 m2, 1 nieruchomość; - Dobra - 90 m2, 1 nieruchomość; - Grzybów -

220 m2, 1 nieruchomość; - Koniemłoty - 660 m2, 3 nieruchomości; - Kurozwęki - 280 m2, 1 nieruchomość;

- Krzczonowice - 500 m2, 2 nieruchomości; - Niemścice - 445 m2, 3 nieruchomości; - Oględów - 630 m2, 2
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nieruchomości; - Sztombergi - 180 m2, 1 nieruchomość; - Wiązownica Kolonia - 60 m2, 1 nieruchomość; -

Wiązownica Duża - 160 m2, 1 nieruchomość; - Wola Wiśniowska - 120 m2, 1 nieruchomość; - Wiśniowa -

340 m2, 2 nieruchomości; - Zagrody - 160 m2, 1 nieruchomość - załadunek, opakowanie i oznakowanie,

transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami wyrobów zawierających azbest składowanych na posesjach

stanowiących własność osób fizycznych w ilości ok. 3 485 m2, w tym: - Staszów miasto - 535 m2, 5

nieruchomości; - Dobra - 150 m2, 1 nieruchomość; - Grzybów - 370 m2, 1 nieruchomość; - Koniemłoty -

250 m2, 2 nieruchomości; - Kurozwęki - 465 m2, 4 nieruchomości; - Kopanina - 230 m2, 1 nieruchomość; -

Niemścice -100m2, 1 nieruchomość; - Łaziska - 100 m2, 2 nieruchomości; - Podmaleniec - 120 m2, 1

nieruchomość; - Smerdyna - 395 m2, 3 nieruchomości; - Wiązownica Kolonia - 50 m2, 1 nieruchomość; -

Wiśniowa - 250 m2, 2 nieruchomości; - Wola Osowa - 200 m2, 1 nieruchomość - Zagrody - 270 m2, 1

nieruchomość Wskazane powyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając, że podstawą do ich określenia

są wnioski właścicieli nieruchomości i przysługujące im uprawnienie do odstąpienia od zrealizowania ich

wniosku. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest może nastąpić wyłącznie na najbliższym

składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z zasadą bliskości (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 21), którego zarządzający posiada zezwolenie na

prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wykonawca

zobowiązany jest do przekazywania odpadów, w tym zawierających azbest na składowisko odpadów

niebezpiecznych zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - do najbliżej

położonych miejsc, w których mogą być poddane unieszkodliwieniu. c) potwierdzenie przejęcia odpadu od

właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla

odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,

drugi dla właściciela nieruchomości; d) udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce

unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu - sporządzona w trzech egzemplarzach: dla Zamawiającego,

dla Wykonawcy, dla odbiorcy odpadu); e) Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być

ustalany z właścicielami nieruchomości. Wykaz nieruchomości doręczony będzie Wykonawcy po

podpisaniu umowy. f) Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien zapewnić m. in.: - organizację

poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest

wykonywana, - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z

tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi. Prace objęte przedmiotem

zamówienia muszą być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz obowiązującymi

przepisami, a w szczególności: - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21); -

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.); -

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr

3, poz. 20 ze zm.); - Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr

227, poz. 1367); - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz
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programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216,

poz.1824); - Rozporządzeniem 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 ze zm.); - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010r. Nr 249, poz.

1673); - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie

wykorzystywania 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).

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: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN

(słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) w formach i w terminie określonych w SIWZ, zgodnie z ustawą

Prawo zamówień publicznych

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

W zakresie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający wymaga

posiadania: - zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych (o kodach: 170601 - materiały

izolacyjne zawierające azbest, 170605 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest) - zgodnie z

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,poz. 21). Zgodnie z zapisami cyt.

ustawy (art. 233 ust. 1), zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów

dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki 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 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w
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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 póź.

zm.) lub - obowiązującej na okres trwania zamówienia decyzji właściwego organu administracji

publicznej wydanej na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

o odpadach - w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów

niebezpiecznych. Zgodnie z art. 232 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach decyzje

wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. zachowują

ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały

wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Na

potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ

oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust.

3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga

należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 usługi o wartości, co

najmniej 50 000,00 zł brutto, obejmującej usuwanie wyrobów zawierających azbest. Na

potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ

oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust.

3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie
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oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając

zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

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;

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;

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
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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;

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)

- Wypełniony formularz oferty - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, - Pełnomocnictwo,

określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - Pełnomocnictwo do

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie

w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, Dokumenty/Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie

zamówienia. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy

ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy

dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia. 4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została

wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy

regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6.

Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp; 7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o

których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia: a) dokumenty wskazane w pkt III.4, pkt III.5 oraz pkt.III.6 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ

(jeżeli dotyczy) - każdy z Wykonawców musi złożyć oddzielnie, b) dokumenty wskazane w pkt III.6

niniejszego ogłoszenia i w SIWZ (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu - Wykonawcy składają łącznie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszeni...
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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

Zmiany postanowień zawartej umowy nastąpić mogą za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiany dotyczą w szczególności: a)

ilości materiałów zawierających azbest określonych w § 1 ust 2 a i b, które to ilości są wielkościami

szacunkowymi i mogą ulec zmianie, jeżeli koszt ich usunięcia nie przekroczy kwoty określonej w § 1 ust 4.

b) zmiany terminu realizacji zadania określonego w § 4 umowy, w przypadku nie wykorzystania w tym

terminie kwoty określonej w § 1 ust 4

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.staszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w

Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, pokój 307.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013

godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

sekretariat-pok.104.

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: Nie dotyczy.

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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszeni...
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