Namysłów: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Namysłów
Numer ogłoszenia: 258504 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława
Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Namysłów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego
Słownika Zamówień: Usługi związane z odpadami - 90500000-2. Przedmiotem zamówienia są usługi w
zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów w ilości ok. 6.951,00 m2.
Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem oraz szczegółowy
zakres prac obejmuje: 1) demontaŜ, transport i unieszkodliwianie elementów budowlanych zawierających
azbest z terenu Gminy Namysłów w ilości około 6336,00 m2 z nieruchomości podanych w załączniku nr 3 do
siwz, 2) transport i unieszkodliwienie elementów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy
Namysłów w ilości około 615,00 m2 z nieruchomości podanych w załączniku nr 4 do siwz. W ramach prac
wykonane zostaną: demontaŜ elementów budowlanych zawierających azbest, pakowanie, załadunek,
transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i
zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) - karta przekazania odpadu. Planowana
ilość do demontaŜu, transportu i unieszkodliwienia elementów budowlanych zawierających azbest moŜe ulec
zmniejszeniu w przypadku odstąpienia właścicieli nieruchomości od realizacji zadania. Podane ilości do
demontaŜu, transportu i unieszkodliwienia elementów budowlanych zawierających azbest są wartościami
szacunkowymi. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie. Zakres prac i termin wykonania
kaŜdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości, po zaakceptowaniu przez przedstawiciela
Zamawiającego. Wykonawca powinien wykazywać gotowość podjęcia prac następnego dnia od dokonania
zgłoszenia przez właściciela nieruchomości. Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem
wszystkich odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej
odpadu i karcie przekazania odpadu. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu karty przekazania odpadów

jako dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na odpowiednie składowisko odpadów azbestowych,
którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów. Wykonawca zobowiązany
jest do zrobienia minimum 3 kolorowych zdjęć przedstawiających nieruchomość, z której zdemontowano lub
zebrano wyroby zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac. Zaleca się zrobienie dla kaŜdej
nieruchomości trzech zdjęć przed i trzech zdjęć po wykonaniu prac - zrobionych z tego samego miejsca
(perspektywy). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
(§ 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U.
z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenia dotyczyły.
Zakończenie prac w kaŜdym z budynków/nieruchomości będzie udokumentowane protokołem odbioru robót,
spisanym z udziałem stron umowy i właściciela nieruchomości zawierającym co najmniej adresy
nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub
zebranych (składowanych) wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zapewnia, Ŝe wszystkie osoby
wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca odpowiada za dbałość i
zabezpieczenie przed zniszczeniem wszelkiego mienia właścicieli nieruchomości podczas wykonania robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem
lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów. Wykonawca zobowiązuje się
własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na
którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Po zakończeniu
usługi Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac wraz z zapleczem. Przedmiot
zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.), ustawą z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.),
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
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 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 uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.
Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. 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 2011r. Nr 8, poz. 31), ustawą z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.), Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada:
decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami, obejmującą
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest) wydaną na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub
zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 (będącego jednocześnie
zezwoleniem na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 8) ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), decyzję dla właściciela składowiska, na
którym będą deponowane odpady zawierające azbest, zezwalającą na prowadzenie działalności w
zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie,
wydaną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków oraz
przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie
złoŜonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w
punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie
spełnia.Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, z podaniem zakresu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru
stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
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 naleŜy przedłoŜyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy

przedłoŜyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ
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
JeŜeli 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, Ŝe:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 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: najniŜsza cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.namyslow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za
zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2013
godzina 09:00, miejsce: Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul.
Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

