
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bip.ozarow.pl 

 

Ożarów: Demonta ż, załadunek, wywóz i utylizacj ę wyrobów 

zawieraj ących azbest z pokry ć dachowych stanowi ących własno ść 

osób fizycznych oraz załadunek, wywóz i utylizacj ę wyrobów 

zawieraj ących azbest składowanych na nieruchomo ściach 

stanowi ących własno ść osób fizycznych z terenu gminy O żarów  

Numer ogłoszenia: 39237 - 2013; data zamieszczenia:  14.03.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Demontaż, załadunek, wywóz i utylizację 

wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych stanowiących własność osób fizycznych oraz 

załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach 

stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Ożarów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych stanowiących 

własność osób fizycznych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych 

na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Ożarów. a) demontaż, 

załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych stanowiących własność 

osób fizycznych w ilości 4000 m2, b) załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest 

składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w ilości 3500 m2.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.65.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie: 170601 

- materiały izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z przepisami ustawy 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, lub z dniem 

uzyskania wpisu do tego rejestru, w 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.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na 

podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na demontażu i 

transporcie azbestu lub wyrobów zawierających azbest o wartości min. 20 000 tys. zł Ocena 

spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 
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III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� 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  

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

należy przedło żyć: 

� 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  

Page 3 of 5

2013-03-14http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39237&rok=201...



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - wg wzoru określonego w 

siwz,albo b) informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w 

siwz. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający działając w 

oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Pzp określa następujące okoliczności zmiany terminu umowy w 

szczególności: a) działania siły wyższej (np., klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonywania usługi b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) na skutek działań osób trzecich lub organów 

władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia 3. Zakazuje 

się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
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dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmian będzie dotyczyła następujących zdarzeń: a) w przypadku 

urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego 

wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy b) wystąpienia 

oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. c) Zmiany podwykonawców, pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany 

na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca d) Zmian ilości m2 

wskazanych w umowie na ilości faktycznie wykonane co będzie skutkować jednoczesną zmianą wartości 

umowy. Rozliczenie przedmiotowych zmian będzie odbywało się wg jednostkowych cen wskazanych w 

umowie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 31. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.03.2013 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11 (sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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