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Sierpc: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miejski, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Sierpc. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompleksowej usługi w zakresie demontaŜu 
pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacja odpadów 
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc do najbliŜszego miejsca unieszkodliwienia. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie następujące czynności wykonywane przez 
Wykonawcę: 
1) DemontaŜ płyt azbestowo - cementowych falistych z pokryć dachowych, ich transport oraz 
unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 2 773,00m2 tyś. m2 tj. 
ok. 36,05 Mg z 20 nieruchomości połoŜonych w m. Sierpc (załącznik Nr 8 do SIWZ). 
2) Odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych 
płyt azbestowo - cementowych falistych z miejsc tymczasowego składowania w ilości ok. 3 
991,43m2 tj. ok. 51,89 Mg z 28 nieruchomości połoŜonych w mieście Sierpc (załącznik Nr 8 do 
SIWZ). 
3) Zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych połoŜonym najbliŜej miejsca ich 
wytworzenia tj. w miejscowości Rachocin, gm. Sierpc, przetransportowanych odpadów o kodzie 
17 06 01* (Materiały izolacyjne zawierające azbest) 
4) Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić: - nadzór osoby 
odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy, - kontakty i 
uzgadnianie dogodnego terminu z właścicielami posesji na demontaŜ pokrycia dachowego, 
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przedstawienie dokumentu stwierdzającego 
rzetelność wykonania prac i oczyszczanie terenu z azbestu oraz ewentualną wypłatę odszkodowań 
z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi. 
5) Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 
kwietnia 200lr. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem 
wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. 



w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006r. Nr 
30, poz. 213). 
6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów od osób 
fizycznych oraz dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów na odpowiednie 
składowisko - miejsce utylizacji (karty przekazania odpadu). 
7) Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów 
niebezpiecznych - powstałych w wyniku prowadzenia prac. 
8) Szacowany zakres ilościowy ww robót zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ (Wykaz 
nieruchomości, z których w roku 2010 naleŜy usunąć azbest wraz z informacja o ilości i stanie 
wyrobów zawierających azbest) przy czym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec 
Zamawiającego w stosunku do ww zakresu. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• zwiększenia ilości usług do 50% wartości zamówienia podstawowego 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 20.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

• Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany 
wnieść wadium w wysokości - 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się 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 określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o posiadanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - kopia 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w 
wyniku świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 
miasta Sierpc wraz z uprawnieniem do transportu i magazynowania. Wydaną przez 
Starostę Sierpeckiego, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późń.zm.). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o posiadanie przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób 
kierujących lub nadzorujących pracami polegającymi na zabezpieczeniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - Oświadczenie 
wykonawcy o odbyciu szkoleń i posiadaniu odpowiednich uprawnień personelu 
przewidzianego do realizacji zamówienia w zakresie (Bezpiecznego uŜytkowania 
wyrobów zawierających azbest) - oświadczenie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a) 
posiadanie pojazdu przystosowanego do transportu odpadów niebezpiecznych w 
przypadku gdy decyzja o której mowa w p.1) uprawnia Wykonawcę do transportu 
odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju - oświadczenie o dysponowaniu 
pojazdem/pojazdami przystosowanymi do transportu materiałów zawierających azbest do 
oświadczenia naleŜy przedłoŜyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z 
aktualnymi badaniami technicznymi, 
b) 
ponadto w przypadku, gdy decyzja, o której mowa w pkt 1) nie uprawnia Wykonawcy do 
transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest oraz nie posiada on 
własnych środków transportu wymaga się oświadczenia Wykonawcy o zapewnieniu 
transportu odpadów niebezpiecznych do miejsc unieszkodliwiania. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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, naleŜy przedłoŜyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o 
podstawie dysponowania tymi zasobami 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień 



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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• 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 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 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 pkt III.5) 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną naleŜy załączyć umowę tej spółki lub wyciąg z 
umowy spółki w zakresie reprezentacji spółki. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1) zmiana Osoby Odpowiedzialnej z ramienia Wykonawcy lub Koordynatora (ze strony Zamawiającego) 
inicjowana przez stronę zmieniającą osoby wymienione w umowie; 



2) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany ze zmianą - 
inicjowana przez zainteresowaną stronę; 
3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego zamówienia lub 
zmiana technologii, systemu - poprzedzona protokołem konieczności sporządzonym przez inspektora 
nadzoru, inicjowana przez obie strony umowy; 
4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów - 
inicjowana przez obie strony umowy; 
5) zmiana terminu wykonania zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności utrudniających terminową 
jego realizację - inicjowana przez obie strony umowy; 
a) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów, 
b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 
c) epidemii lub działań rządowych, 
d) siły wyŜszej, 
e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub dające się przypisać 

Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na terenie budowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Sierpcu, ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
08.09.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Zamawiającego (pokój 12), Urząd Miejski w 
Sierpcu ul. Piastowska 11a. 

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:  . 

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 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2010-08-31 
o godzinie 17:41 (numer ogłoszenia 272374-2010). 

 

Zbigniew Leszczyński 
(-) 

z upowaŜnienia Burmistrza miasta Sierpc 


