Or.271.4.2013

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415 NIP: 5461338716

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i
wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia
publicznego którym jest:
„Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Krypno”.

Zatwierdzam, dn. ...............................................................

...........................................................................................
/podpis kierownika Zamawiającego/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm./ oraz jej aktów
wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.
W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. –
Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm./.

I
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415 NIP: 546-13-38-716
II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz.759 z późn. zm./ oraz aktów wykonawczych do ustawy.
III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z obiektów będących własnością osób fizycznych oraz obiektów użyteczności
publicznych położonych na terenie Gminy Krypno w ramach realizacji zadania „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Krypno”
2 Szacunkowa wielkość zamówienia jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny wynosi:
1 demontaż pokryć dachowych zawierających azbest – około 6577 m 2;
2 transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – około 180 Mg;
Szczegółowy przedmiot zamówienia sporządzony na podstawie zgłoszeń od mieszkańców wraz z adresami
nieruchomości, szacunkowymi ilościami przeznaczonymi do demontażu oraz transportu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest a także wstępny harmonogram prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega +/- 20% odstępstwa od podanych ilości.
4. Oznaczenie wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu.
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IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie powinno być wykonywane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 października 2013r.
V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają aktualne zezwolenie na transport
odpadów niebezpiecznych oraz aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi;
2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali co najmniej 2 usługi obejmujące demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających
azbest na kwotę min. 40tys.zł brutto każda z nich wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
3

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. posiadają przynajmniej jeden środek
transportu, który spełnia warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227 poz. 1367 z późn.zm);

4

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują przynajmniej 1 osobą
posiadającą odpowiednie uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynajmniej
2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur
dotyczących bezpiecznego postępowania;

5

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są
ubezpieczeni (przynajmniej na okres trwania umowy) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 40tys. zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty
wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.
VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności należy przedstawić:
1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy –
Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ;
2 kopię aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych wydanego w oparciu o ustawę
z dnia 14 grudnia 2012r. /Dz.U. 2013.21/ o odpadach;
3 kopię aktualnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydaną przez właściwy do
tego organ;
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy przedstawić
wykaz usług, o których mowa w rozdziale V pkt.2 niniejszej SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ wraz z
poświadczeniem, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia o którym mowa wyżej, przedkłada oświadczenie wykonawcy.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym
mowa wyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa w powyższym ustępie.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym należy
przedstawić wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy wraz z informacją o podstawie do
dysponowania – załącznik nr 5 do SIWZ;
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia należy
przedstawić wykaz osób, o których mowa w rozdziale V ust.4 niniejszej SIWZ, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ;
5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, należy przedstawić aktualnie opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie o którym mowa w rozdziale V
pkt.5 niniejszej SIWZ;
6. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust.1 ustawy przedstawia:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 7 do SIWZ;
2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art.24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik Nr 8 do
SIWZ.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy – określonych
w Rozdziale V, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Wykonawca jest zobowiązany 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.
9. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w niniejszej specyfikacji w rozdziale VI ust.6 lit.a) i b)
oraz ust.7 przedstawia każdy z członków konsorcjum oddzielnie natomiast pozostałe dokumenty przedstawia
się wspólnie.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.6 niniejszej specyfikacji, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
11. Dokumenty, o których mowa w niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przekazanych za
pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osobą odpowiedzialną jest Pani Joanna Kitlas, Z-ca Wójta.
VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,- zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust.6 ustawy.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120.
4. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, dokumenty potwierdzające
wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą),
wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne
zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium w
przypadkach wymienionych w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

IX

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.

1

2

3

X

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wymagania ogólne:
1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny i
zgodny z wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji;
3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
4 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy
ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów
rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty
pełnomocnictwo.
5 Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane;
6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane
przez osobę podpisującą ofertę;
7 Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający
dekompletacji;
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). W takim
przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa;
2 Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w
miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników
konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum;
3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako
reprezentant pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wymienionych w pełnomocnictwie.
Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia.
Oferta powinna składać się z:

1
2

Formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ;
Pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
3 Zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszej specyfikacji;
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie powinno być
oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową
Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, nr telefonu
oraz faksu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem,
gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Opakowanie należy zaadresować i
opisać według wzoru:

4

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19 – 111 Krypno Kościelne
Na opakowaniu powinien znajdować się napis:
OFERTA – na „Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krypno”
Nie otwierać przed dniem 20 marca 2013r. do godz.10 00
5

Tajemnica przedsiębiorstwa:
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić
w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej opisem: ,,Informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy
podać również w formularzu oferty.

XI

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty należy składać w: Kancelarii Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pokój nr 3 lub drogą
pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia 20 marca 2013 roku do godz. 945.
Za termin złożenia oferty uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, w terminie
określonym jak wyżej. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą zwracane bez
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3, dnia 20 marca 2013r. o godz.
1000 .
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, zawarte w ofertach.
Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1
2
3
4

Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej cyfrowo i słownie.
Cena oferty powinna być podana zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, tj. cena brutto, cena
netto.
Cena jednostkowa za daną usługę wskazana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia.
Cena ofertowa powinna być sumą wartości wszystkich usług zawartych w formularzu ofertowym.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZANACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium jakim jest cena ofertowa brutto.
Oferta Wykonawcy z najniższą ceną ofertową otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie z określonym wzorem:
Cn

I = ------------- x 100
Co
Gdzie:
I – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cn – wartość oferty o najniższej cenie,
Co – wartość oferty ocenianej.

XIV

1
2
3.
4.
5.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na
tablicy ogłoszeń oraz na jego stronie internetowej.
Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty i poda uzasadnienie wyboru.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i
miejsce podpisania umowy.
Umowa zostanie zawarta według wzoru określonego w załączniku Nr 9 do SIWZ, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub
drogą elektroniczną, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający,
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

XV

INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE.

Zamawiający nie dopuszcza, że wykonanie zamówienia w całości Wykonawca powierza podwykonawcom,
możliwe jest jednak że cześć zamówienia mogą wykonać podwykonawcy jednak jeżeli wraz z ofertą wykażą
którą cześć wykonania zamówienia powierzą podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania w
ofercie, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia
podwykonawcom.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykona przy pomocy
podwykonawców oraz jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom we własnym
zakresie. W przypadku udziału w wykonywaniu zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany
będzie dostarczyć po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy w sprawie
wykonania przedmiotu umowy dokumentów żądanych przez Zamawiającego.

XVI
1
2
3

4
5
6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania winien, w dacie zawarcia
umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto
podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej
lub kilku formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy oraz wymienionych w art.148 ust.2 za zgodą
Zamawiającego.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 148 i art. 151
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVII

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Warunki umowy zostały określone we wzorze umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
 zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
(np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron, …) – za wspólną zgodą Stron.
 zmiany terminu realizacji umowy - w związku z brakiem możliwości prowadzenia usług na skutek
obiektywnych warunków atmosferycznych lub działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.
3. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XVIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XIX
1
2
3
4
5

INNE INFORMACJE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Lp.

Adres

Demontaż z

Demontaż z bud.

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Utylizacja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Bajki Zalesie 5a
Bajki Zalesie 33
Bajki Zalesie 71
Długołęka 4
Długołęka 24
Długołęka 26
Długołęka 31
Długołęka 36
Długołęka 71
Długołęka 88
Długołęka 95
Długołęka 136
Długołęka 186
Góra 14
Góra 36
Góra 40
Góra 124
Góra 131
Góra 143
Kruszyn 6
Kruszyn 13
Kruszyn 16
Kruszyn 22
Kruszyn 26
Kruszyn 32
Kruszyn 37
Kulesze Chobotki 6
Kulesze Chobotki 9
Kulesze Chobotki 19
Krypno Kośc. 39
Krypno Kośc. 42
Krypno Kośc. 56
Krypno Kośc. 59
Krypno Kośc. 76A
Krypno Wielkie 12A
Krypno Wielkie 21
Krypno Wielkie 34
Krypno Wielkie 42
Krypno Wielkie 46
Krypno Wielkie 53
Krypno Wielkie 79
Krypno Wielkie 93
Krypno Wielkie 122
Krypno Wielkie 123B
Krypno Wielkie 128
Krypno Wielkie 138
Peńskie 16
Rekle 21
Rekle 24
Ruda dz. Nr 365/5
Ruda 4
Ruda 60
Ruda 102
Ruda 123
Ruda 169
Zygmunty 17
Krypno Kościelne 3
SUMA

bud. mieszk.
m2
140
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
180
195
120
0
0
0
0
0
0
0
180
0
264
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1689

pozostałych
0
180
0
66
0
0
0
300
400
0
120
92
0
0
0
0
0
70
0
0
240
450
0
400
500
273
0
300
0
0
11
0
0
0
0
0
0
265
0
0
0
0
275
0
0
0
0
0
220
0
0
200
0
0
310
0
216
4888

m2

m2

Mg

140
180
160
66
120
140
200
300
400
350
120
92
300
140
72
220
200
190
185
200
240
450
650
400
500
273
300
300
450
90
11
180
195
120
420
150
200
265
86
40
191
180
335
264
150
110
100
250
220
140
15
200
15
30
430
50
216
11991

2,1
2,7
2,4
0,99
1,8
2,1
3
4,5
6
5,25
1,8
1,38
4,5
2,1
1,08
3,3
3
2,85
2,775
3
3,6
6,75
9,75
6
7,5
4,095
4,5
4,5
6,75
1,35
0,165
2,7
2,925
1,8
6,3
2,25
3
3,975
1,29
0,6
2,865
2,7
5,025
3,96
2,25
1,65
1,5
3,75
3,3
2,1
0,225
3
0,225
0,45
6,45
0,75
3,24
180

Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
/nazwa i adres Wykonawcy/
GMINA KRYPNO
Krypno Kościelne 23b
19-111 Krypno Kościelne
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego o uzyskanie zamówienia publicznego
którym jest „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krypno”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę jak niżej.:
Lp.
1
1.
2.

Nazwa usługi

j.m.

ilość

2
demontaż pokryć dachowych
zawierających azbest

3

4

m2

6577

transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest

Mg

180

Cena
jednostkowa
netto
5

Cena
jednostkowa
brutto
6

Wartość brutto
4x6
7

Cena ofertowa (razem wartość brutto)

Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, opakowanie odpadów azbestowych, koszty dojazdu itp.
1

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji
zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2013r.

2

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z
warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

4

Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……………. stronach.

5

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert /art.233k.k/.

6

Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia, przed podpisaniem umowy złożymy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………………………………………………………

7

Podwykonawcom zamierzam powierzyć do wykonania następującą część zamówienia: /jeżeli dotyczy/.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
8

Informacje zawarte na stronach od ………… do ……………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez
Zamawiającego.

9

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. ………………………………………………………………
fax. ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/

Do formularza oferty załączam w kolejności jak niżej następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
1

………………………………………………………………………………………………………………

2

………………………………………………………………………………………………………………

3

………………………………………………………………………………………………………………

4

………………………………………………………………………………………………………………

5

………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

/nazwa i adres wykonawcy/

……..............................................................
/miejscowość i data/

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZGODNIE Z ART.22 ust.1 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Demontaż, transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Krypno”.
oświadczam, że:
1 posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia;
2 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3 dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

……………………………………………………………………………………
/ podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

/nazwa i adres wykonawcy/

……..............................................................
/miejscowość i data/

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Przedmiot umowy
Kraj
Nazwa podmiotu na rzecz którego
wykonano usługi
Adres podmiotu na rzecz którego
wykonano usługi
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia
Wartość zamówienia wykonana
1.

przez Wykonawcę
Daty wykonania usług
Przedmiot umowy
Kraj
Nazwa podmiotu na rzecz którego
wykonano usługi
Adres podmiotu na rzecz którego
wykonano usług
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia
Wartość zamówienia wykonana

2.

przez Wykonawcę
Daty wykonania usług

……………………………………………………………………………………
/ podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SIWZ
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
/nazwa i adres wykonawcy/

……..............................................................
/miejscowość i data/

WYKAZ URZĄDZEŃ
Lp.

Środek transportu

Podstawa dysponowania

……………………………………………………………………………………
/ podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 6 do SIWZ
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
/nazwa i adres wykonawcy/

……..............................................................
/miejscowość i data/

WYKAZ OSÓB
Lp.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności

Dane dotyczące kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia,
uprawnień

……………………………………………………………………………………
/ podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 7 do SIWZ
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
/nazwa i adres wykonawcy/

……..............................................................
/miejscowość i data/

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Demontaż, transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Krypno” oświadczamy, że nie podlegamy
wykluczeniu z w/w postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z
postępowania określonych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych.

……………………………………………………………………………………
/ podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 8 do SIWZ
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
/nazwa i adres wykonawcy/

……..............................................................
/miejscowość i data/

INFORMACJA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Demontaż, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krypno” informujemy, iż nie należymy
do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów /Dz.U. Nr 50 poz.331 z późn. zm/.

……………………………………………………………………………………
/ podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik Nr 9 do SIWZ
Wzór umowy
Zawarta w dniu .......................................... w Krypnie Kościelnym, pomiędzy:
1. Gminą Krypno reprezentowaną przez Wójta Gminy Krypno, Pana Marka Stankiewicza, z siedzibą w
Krypnie Kościelnym 23 B, 19-111 Krypno, REGON 050659415; NIP 546-13-38-716, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Pani Ewy Kupiec, zwaną dalej Zamawiającym, a
2.

...................................................................................................................................,

zwaną

dalej

Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§1

1

2
3
4
5
6

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z obiektów będących własnością osób fizycznych oraz obiektów użyteczności
publicznych położonych na terenie Gminy Krypno w ramach realizacji zadania „Usuwanie wyrobów
zwierających azbest z terenu Gminy Krypno”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) demontaż pokryć dachowych zawierających azbest – około 6.577 m 2;
2) transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – około 184 Mg;
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 zawierający adresy nieruchomości, ilości przeznaczone
do demontażu oraz transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest a także wstępny harmonogram
prac.
Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ustalić telefonicznie z
mieszkańcami na podstawie harmonogramu wstępnego - harmonogram prac wskazujący konkretne
terminy. Powyższy harmonogram prac należy dostarczyć Zamawiającemu.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminu demontażu lub odbioru wyrobów
zawierających azbestowych zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. Odstąpienie od ustalonego
terminu może wynikać tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega +/- 20% odstępstwa od podanych ilości.
§2

Termin wykonywania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 31 października 2013r.
§3
1.

2.
3.
4.

Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia brutto wyniesie ........................ zł
/słownie: .........................../, netto ......................... zł, w tym:
1) demontaż pokryć dachowych zawierających azbest – około …………m 2 x ........zł/m2 = ........... zł
brutto ;
2) transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – około ………. Mg x ...........zł/Mg
= ............................ zł brutto ;
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.
Ceny jednostkowe przedmiotu umowy są niezmienne w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia.
§4

1.
2.
2.
3.

4.

Strony ustalają, że płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT końcowej,
wystawionej po zrealizowaniu wszystkich usług, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do
siedziby Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie faktyczna ilość zrealizowanych usług
potwierdzona protokołem odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
w ..................................................... o nr.............................................................................................
Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
 Oświadczenia potwierdzające demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest (potwierdzające
ilość w m2 i Mg odebranych odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia),
podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę;
 Oświadczenia, o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z
zachowaniem właściwych przepisów ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest;
 Karty przekazania wyrobów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim
składowisku odpadów azbestowych.
Płatnikiem będzie: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, NIP 546-10-93-143.
§5
1

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

2

3

1/ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w
wysokości 2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
2/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
3/ za nieterminowe, niezgodne z harmonogramem wykonanie usługi w wysokości 2% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
W razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w
następujących przypadkach:
1/ nieterminowego wykonywania usług;
2/ niedotrzymania innych postanowień umowy;
3/ wykonywania usługi niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§6

1
2
3
4

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zgłasza fakt ten Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego oraz Okręgowemu Inspektorowi Pracy z siedzibą właściwą dla miejsca prowadzonych
prac.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować wykonywanie usług oraz dbać o stan techniczny
i prawidłowość wykonywania usług przez cały czas realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy właścicielowi nieruchomości oraz osobom trzecim.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec osób trzecich
powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.
§7

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych /Dz.U z 2010r. Nr 759, poz.1655 ze zm./ oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
Kodeks cywilny /Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm./.
§8
W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy
miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egz. dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
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