GMINA MAŁOMICE
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
Małomice: Usuwanie i unieszkodliwianie wraz z demontażem wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Małomice w 2011 roku Numer ogłoszenia:
128293 - 2011; data zamieszczenia: 02.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
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 wraz z
demontażem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Małomice w 2011 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie prac
związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest / płyt azbestowo cementowych falistych / o kodach 17 06 05 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 roku w sprawie kodów odpadów zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010
roku o odpadach Dz.U z 2001 r Nr 62 poz. 628/ znajdujących się na nieruchomościach położonych
na terenie gminy Małomice. Zamówienie obejmuje również wykonanie demontaż płyt azbestowo cementowych falistych z pokryć dachowych i elewacji, który poprzedzi ich transport oraz
unieszkodliwianie (utylizacja - na składowisku odpadów niebezpiecznych) - w ilości 3704 m2 tj. ok.
63 ton. Wykaz nieruchomości: obręb ewidencyjny, nr ewid. działki, rodzajem nieruchomości z
których należy usunąć azbest oraz szacowana pow. materiału przeznaczonego do usunięcia. 1.
Obręb ewid. Żelisław, dz. nr ewid. 104/9, 104/12, rodzaj - budynki gospodarcze-dawna owczarnia,
pow materiału do usunięcia około 1600m2 2. Obręb ewid. Żelisław, dz. nr ewid. 128, rodzaj budynki gospodarcze-kurnik, magazyn, pow. materiału do usunięcia około 1373m2 3. Obręb ewid.
Chichy, dz. nr ewid. 238, rodzaj - budynek gospodarczy-szopa, pow. materiału do usunięcia około

60m2 4.Obręb ewid. Chichy, dz. nr ewid. 412/4, rodzaj - budynek gospodarczy-obora, pow
materiału do usunięcia około - 220m2 5.Obręb ewid. Chichy, dz. nr ewid.234/1, rodzaj - budynek
gospodarczy, pow. materiału do usunięcia około 103m2 6.Obręb ewid. Śliwnik, dz. nr ewid.300/2,
rodzaj - budynek gospodarczy, pow. materiału do usunięcia około 150m2 7.Obręb ewid. Bobrzany,
dz. nr ewid.391/1, rodzaj - budynek mieszkalny, pow. materiału do usunięcia około 80m2 8.Obręb
ewid. Małomice, dz. nr ewid. 345, rodzaj - budynek gospodarczy, pow. materiału do usunięcia około
48m2 9.Obręb ewid. Małomice, dz. nr ewid. 650, rodzaj - budynek gospodarczy, pow. materiału do
usunięcia około 20m2, rodzaj - budynek mieszkalny, pow. materiału do usunięcia około 50m2: Do
obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: - skontaktowanie się i umówienie na dogodny
termin z właścicielem nieruchomości na demontaż wyrobów zawierających azbest, - zapewnienie
organizacji i zabezpieczenia placu robót, - wydanie potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela
nieruchomości poprzez wypełnienie karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu na
składowisko przez Wykonawcę. - uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i
przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonywania prac i oczyszczenia terenu z
azbestu, - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu na składowisko) - poniesienie pełnej
odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane swoim działaniem lub
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Wykonawca zamówienia staje się
posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych-powstałych w wyniku prowadzenia
prac..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 90.51.20.00-9, 45.26.26.60-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1)
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warynek zostanie uznany za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem zezwolenia wynikającego z art. 17 i
28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późń.
zm.) lub posiadania zezwolenia na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późń. zm.)2) Posiada wiedzę i
doświadczenie 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia ; - warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; w tym minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę
członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 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 O zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24, ust.1.
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 usługi
obejmującej usuwanie wyrobów zawierających azbest;
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany
za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia w tym minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę
członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie objętym zamówieniem.
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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
•

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•

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 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Małomice
- Urząd Miejski wMałomicach, 67-320 Małomice, pl. Konstytucji 3 Maja 1, sekretariat-pokój 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Małomice z siedzibą Urząd Miejski w Małomicach, 67320 Małomice, pl. Konstytucji 3 Maja 1, sekretariat-pokój 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

Małomice, dnia 2 maja 2011r.

Burmistrz Małomic
/-/ Małgorzata Janina Sendecka

