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ZATWIERDZAM 
31 sierpnia 2010 r. 

z upowaŜnienia Burmistrza m.Sierpc 
/-/ 

Zbigniew Leszczyński 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta Sierpc. 

Kody CPV: 
90.65.00.00 – 8 usługi usuwania azbestu 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA  

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc 

WSTĘP 

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: Usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy 
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759) oraz jej aktów wykonawczych. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy pzp. 

DEFINICJE i SKRÓTY 

WyraŜenia i skróty uŜywane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 
1) Zamawiający –Gmina Miasto Sierpc z siedzibą przy ul. Piastowskiej 11A,  

09-200 Sierpc, woj. mazowieckie 
2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia;  
3) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków niniejszego zamówienia; 
4) Ustawa pzp – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759); 
5) Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

I. ZAMAWIAJĄCY 
1. Zamawiającym jest:  

Gmina Miasto Sierpc reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sierpc 
ul. Piastowska 11 A, 09-200 Sierpc 
tel.: 024 275 86 86 
faks: 024 275 86 33 
e-mail: info@sierpc.pl 

strona internetowa: www.sierpc.pl 

godziny urzędowania: od wtorku do piątku 7.30 – 15:30, 
 poniedziałki 7:30 – 17:00. 

2. Ogłoszenie o przetargu opublikowano: 
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu, 
3) na stronie internetowej: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 

II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Tryb udzielenia zamówienia 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niŜ kwota, o której mowa w art. 11 ust. 8 Prawo 
Zamówień Publicznych. 

2) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawo 
zamówień publicznych. 
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2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów jakie moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796). 

III.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, na KTÓREJ 
ZAMIESZCZONO SIWZ 

Dokumenty do pobrania opublikowano na stronie internetowej: 
http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 

IV.   PRZEDMIOT 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). 

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). 

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. 
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8) Szacowany zakres ilościowy w/w robót zawiera Załącznik Nr 8 „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.  

3. Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z: 
1) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 39 

poz.251z późń.zm.), 
2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późń.zm.), 
3) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz.20 z późń.zm.), 
4) Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 z późń.zm.), 
5) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r.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), 

6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 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), 

7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 
213) 

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT 
WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNYCH 
WARUNKÓW, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ 
OFERTY WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania zamówienia – od 15.09. 2010r. do 20.12.2010r. 
2. Miejsce wykonania zamówienia – miasto Sierpc. 

VII.  WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU I OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tj. warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonych 

niniejszym zamówieniem, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.  

3. W przypadku konsorcjum uczestnicy występujący wspólnie muszą spełnić warunki 
określone w powyŜszych punktach. 

VIII.  OPIS SPOSOBU SPEŁNIENIA WARUNKÓW. 
1. Podaje się opis sposobu spełniania warunków dotyczących: 

1) warunku podanego w części VII, 1. 1) SIWZ - 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.) 

2) warunku podanego w części VII, 1. 2) SIWZ - 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” – 
załącznik nr 5 do SIWZ, 

3) warunku podanego w części VII, 1. 3) SIWZ: 
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 – załącznik nr 3 do SIWZ, 

b) 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 – 
załącznik nr 4 do SIWZ, 

4) nie określa się sposobu spełniania warunku podanego w cz. VII. 1. 4) - oświadczenie 
Wykonawcy, 

5) ponadto Wykonawcy zobowiązani są do podpisania oświadczenia wg treści załącznika 
nr 2 do SIWZ. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez 
Zamawiającego zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o oświadczenia 
i dokumenty złoŜone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wskazanych 
osób  lub sprzętu i podstawę ich dysponowania. 
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IX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z Art. 94 ust 1 lub 2 po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w pkt 1. ppkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym 
dostępnym w swojej siedzibie. 

3. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach 
wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która 
uzyskała najwyŜszą ocenę, chyba, Ŝe w postępowaniu przetargowym złoŜona była tylko 
jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 

4. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia 
umowy według wzoru określonego w SIWZ. 

5. Zgodnie z art. 94 Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeŜeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
wcześniejszym, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŜona tylko 
jedna oferta. 

7. Przed podpisaniem umowy Zamawiający dostarczy, sporządzony przez siebie, 
harmonogram prac. 

8. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 
ust 1 ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy zaŜąda złoŜenia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

9. Zamawiający wymaga podpisania umowy w swojej siedzibie. 
10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

naleŜytego wykonania umowy. 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium  

w wysokości - 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium moŜe być wniesione w formie: 

1) pieniądza – przelewem na konto zamawiającego 
Bank Pekao S.A. I/O Sierpc 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796; 
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2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

3) gwarancji bankowych; 
4) gwarancji ubezpieczeniowych; 
5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dn. 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U.Nr 109, poz.1158, z późń.zm. 

4. W przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu do oferty naleŜy załączyć dokument 
potwierdzający wpłacenie wadium. 

5. W przypadku wadium niepienięŜnego dokumenty potwierdzające wpłatę wadium winny 
być złoŜone przed upływem składania ofert w oryginale u Zamawiającego (Skarbnik 
Miejski - Katarzyna Joniak), a w ofercie naleŜy umieścić poświadczoną za zgodność kopię. 
w przypadku umieszczenia w ofercie oryginału dokumentu wadialnego, nie podlega on 
zwrotowi. 

6. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być waŜne przez okres związania 
ofertą (30 dni). 

7. Zwrot wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. 
8. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą na wniosek tego dostawcy lub wykonawcy, zaliczane jest przez 
zamawiającego na poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego 
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

XI.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. 

2. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium cena (z VAT): 100 % 
3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. 
4. Spośród nieodrzuconych – spełniających wymagane warunki – Zamawiający wybierze 

ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym 

Wykonawcą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 
3. Przed upływem terminu związania, zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się 

do wykonawców z prośbą o przedłuŜenie terminu na czas nie dłuŜszy niŜ 30 dni. 

XIII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Składanie ofert do 08.09.2010 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Zamawiającego 

(pokój 12), Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a. 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2010 r. o godz. 09:15 w sali konferencyjnej 
(pokój 14) w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyŜej adresem. 

3. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

4. Ofertę składaną za pośrednictwem operatora pocztowego naleŜy przygotować w sposób 
określony w ust. XX oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu na adres Zamawiającego. 

5. Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z w/w opisem w szczególności potraktowanie 
oferty jako zwykłej korespondencji lub nie dostarczenia jej w terminie i w miejscu 
określonym w SIWZ ponosi Wykonawca. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

9. WyŜej wymienione informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

XIV.  INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 

XV.  DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

XVI.  AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

XVII.  OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, JEśELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XVIII.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH 
ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 

Zamawiający przewiduje moŜliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego 
o zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, a nie 
przekraczające 50% wartości zamówienia podstawowego. 
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XIX.   OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT 
WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNYCH WA-
RUNKÓW, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XX.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1.  Oferta powinna składać się z: 

1) Formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
SIWZ, 

2) 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. 

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
4) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają 

z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 
2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 niniejszego 
działu – składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

4. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
5. Oferta musi być złoŜona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w niniejszej SIWZ.  
6. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie 

lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym 
powinny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. 

7. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane 
przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upowaŜnienie do reprezentacji nie 
wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca 
dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty. 

8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. 
9. Zamawiający zaleca, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, 

były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
11. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zespolona (zszyta lub 

zbindowana) w sposób uniemoŜliwiający jej zdekompletowanie.  
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12. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, której integralną część stanowią załączniki. 

13. Do oferty naleŜy załączyć oryginały dokumentów lub ich kopie, poświadczone „za 
zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. 

14. Zmiana lub wycofanie oferty 
1) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 
powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 
Opakowanie musi być odpowiednio oznakowane dopiskiem: ZMIANA. 

2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y 
uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Opakowanie musi być odpowiednio 
oznakowane dopiskiem: WYCOFANE. 

15.  Sposób składania oferty: 
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego 
i zawierającym oznaczenie Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Sierpcu, Piastowska 11A, 09-200 Sierpc 
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 
Sierpc, NIE OTWIERAĆ przed godz.09.15, w dniu 08.09.2010r. 

XXI.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMEN-
TÓW, PYTANIA DO SIWZ, MODYFIKACJE SIWZ. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują drogą elektroniczną (wkm3@um.sierpc.pl lub g.gorecki@um.sierpc.pl ) lub za 
pomocą faksu (024 275-86-33) przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. KaŜda ze stron korzystających z drogi elektronicznej lub faksowej moŜe zaŜądać 
niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wysłanej przez siebie korespondencji. 

3. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania powinny być skierowane 
do Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego zostanie niezwłocznie udzielona 
Wykonawcy. Kopie odpowiedzi Zamawiającego zostaną wysłane wszystkim pozostałym 
Wykonawcom, którzy wg wiedzy Zamawiającego posiadają specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, z podaniem treści pytania, bez ujawnienia jego źródła. Ponadto 
odpowiedź powyŜsza zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której 
opublikowano ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe zmodyfikować treść 
specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na pytania Wykonawców. Dokonaną 
w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy 
wg wiedzy Zamawiającego posiadają SIWZ. Ponadto modyfikacja zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Zmiany w SIWZ wynikające zarówno z odpowiedzi na pytania Wykonawców jak i zmiany 
dokonane z inicjatywy Zamawiającego są wiąŜące dla Wykonawców. 
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XXII.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

UpowaŜnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:  
Lidia Kosińska w sprawach merytorycznych zamówienia, e-mail: wkm3@um.sierp.pl 
Grzegorz Górecki - w zakresie spraw formalnych, e-mail: g.gorecki@um.sierpc.pl 

XXIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY i SPOSÓB 
ROZLICZENIA ROBÓT 

1. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na formularzu ofertowym. 
2. Cena ofertowa winna być wyliczona z dokładnością do 1 grosza. 
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami 
towarzyszącymi, świadczeniami i usługami, oraz pozostałe prace i czynności niezbędne 
do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.  

4. Cenę oblicza się w p. 1 Formularza Oferty (Załącznik 1). 
5. Podaną w formularzu ofertowym cenę brutto przyjmuje się jako cenę konieczną do 

porównania ofert, a w umowie z Zamawiającym obowiązywać będą ceny jednostkowe, 
niezmienne w trakcie trwania umowy i obejmujące podatek od towarów i usług. 

XXIV.  ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK 
Zamawiający poprawia w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona zgodnie z poniŜszymi zasadami: 

1) jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

2) poprawia się oczywiste omyłki pisarskie, 
3) poprawia się oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
4) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

XXV.  ZMIANY UMOWY 
1. Katalog moŜliwych zmian umowy: 

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, 
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e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub 
dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu 
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy 

2. Wykonawca nie będzie uprawniony do Ŝadnego przedłuŜenia czasu, pokrycia kosztu ani 
zysku, jeŜeli w zakresie w jakim jego uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek 
błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 

XXVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 
NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający zaŜąda od Wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
słuŜącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy 
oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości przed podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione wg wyboru 
Wykonawcy w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy. 

3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na inne formy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. 

4. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 10% w stosunku do podanej w ofercie całkowitej 
ceny brutto.  

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

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy przysługuje środek 
ochrony prawnej przewidziany w Dziale VI, Rozdziale 2 ustawy (art.180 - 183) - odwołanie. 

XXVIII.  WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ 
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp, 
3. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem/pojazdami przystosowanymi do transportu 

wyrobów zawierających azbest. do oświadczenia naleŜy przedłoŜyć kserokopie dowodów 
rejestracyjnych pojazdów wraz z potwierdzenie aktualnych badań technicznych. (Załącznik 
nr 3 do SIWZ). 

4. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsc 
unieszkodliwiania – wymagane w przypadku, gdy decyzja, o której mowa w pkt 1 nie uprawnia 
Wykonawcy do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest oraz gdy nie 
posiada on własnych środków transportu – załącznik nr 4 do SIWZ 

5. Oświadczenie Wykonawcy o odbyciu szkoleń i posiadaniu odpowiednich uprawnień 
personelu przewidzianego do realizacji zamówienia w zakresie „Bezpiecznego 
uŜytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik nr 5 do SIWZ). 

6. Projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (załącznik Nr 7 do SIWZ). 
8. Wykaz nieruchomości, z których w roku 2010 naleŜy usunąć azbest wraz z informacja 

o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest (załącznik Nr 8 do SIWZ).  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 
POSTĘPOWANIA o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO o WARTO ŚCI 

powyŜej 14.000 euro, a poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

PROWADZONEGO w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Zamawiający 

Miasto Sierpc reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sierpc 
ul. Piastowska 11 a 
09-200 Sierpc 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa ........................................................................................................................... 

Siedziba ........................................................................................................................ 

Nr telefonu/faks/e-mail ....................................................................................... 

nr NIP ................................................................................................................ 

nr REGON .......................................................................................................... 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc 
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych 
w SIWZ, za niŜej podane ceny jednostkowe: 

Lp. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu m. Sierpc jedn. miary Ilo ść 

Cena 
jednostkowa brutto zł 

(do 4 miejsca po przecinku) 

1.  DemontaŜ pokrycia dachowego z płyt 
azbestowo –cementowych falistych 1 m2 2 773,00 

 

2.  
transport zabezpieczonych, 
zdemontowanych płyt azbestowo-
cementowych falistych 

1 t 
(m2) 

51,89  
(3 991,43)  

  

3.  
utylizacja zabezpieczonych, 
zdemontowanych płyt azbestowo-
cementowych falistych 

1 t 
(m2) 

51,89  
(3 991,43)  

 

4.  
Koszt wykonania całości zadania  
(brutto zł) 

 

Pola szare do wypełnienia przez Wykonawcę 

Termin płatności: 30 dni 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od 15.09.2010 r do 31.12.2010 r  
Pełnomocnik konsorcjum w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię 
Stanowisko ....................................................................................................... 
Telefon ................................................ Faks ................................................... 
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Oświadczenia Wykonawcy: 

1. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 
ofert. 

2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy 
na określonych wyŜej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz złoŜyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnienie tych warunków. 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………  
 
Inne informacje Wykonawcy: 

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

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

…………………………………… 
(imię i nazwisko ) 

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
............................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy 
      (pieczątka firmowa) 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Oświadczam, Ŝe spełniam wymagania art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.: 
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajduję/emy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
          ...........................…................................. 
          podpis/y osoby(osób) upowaŜnionej/ych 
         do występowania w imieniu Wykonawcy 
          oraz pieczątka/ki imienna/e   
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 Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................... 

Adres Wykonawcy ......................................................................................... 

Miejscowość .............................................. Data ……………………… 

OŚWIADCZENIE  

o dysponowaniu pojazdem/pojazdami przystosowanymi do transportu wyrobów 
zawierających azbest 

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

marka, model, ładowność 

UWAGA: 
Do oświadczenia naleŜy przedłoŜyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz 
z potwierdzenie aktualnych badań technicznych. 

 
 
 
 
 
 

................................................................................... 
 (data i podpis osoby uprawnionej  
 do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nazwa wykonawcy .................................................... 

Adres wykonawcy ………………………………..  

Miejscowość…………………………………………….   Data …………………...  

OŚWIADCZENIE 
o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsc unieszkodliwiania – 
wymagane w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada decyzji uprawniającej 
do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest oraz gdy nie 
posiada on własnych środków transportu.  
 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….... 

 
 
 

................................................................................... 
                                                                           (data i podpis osoby uprawnionej  
  
                                                                                do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nazwa wykonawcy .................................................... 

Adres wykonawcy ………………………………..  

Miejscowość…………………………………………….   Data …………………...  

OŚWIADCZENIE 

o odbyciu szkoleń i posiadaniu odpowiednich uprawnień personelu przewidzianego 
do realizacji zamówienia w zakresie „Bezpiecznego uŜytkowania wyrobów 
zawierających azbest”. 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Usunięci i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sierpc, 
oświadczamy, Ŝe nasz personel został odpowiednio przeszkolony w zakresie 
„Bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest”. 

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

 
 
 
 

................................................................................... 
 (data i podpis osoby uprawnionej  
  
 do reprezentacji Wykonawcy)
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 Załącznik nr 6 SIWZ 

UMOWA Nr ....../WSK/2010(wzór) 
W dniu......................... 2010 r. pomiędzy Gminą – Miastem Sierpc, z siedzibą w Sierpcu 
przy ul. Piastowskiej 11A, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-10-02-306 
i uprawnioną do otrzymywania faktur VAT, zwaną dalej „Zamawiaj ącym” , reprezentowaną 
przez pełnomocnych przedstawicieli: 
inŜ. Marek Kośmider – Burmistrz Miasta Sierpca 
inŜ. Zbigniew Leszczyński – Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca 
a 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
będącym płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP............................, Regon ................., 
na podstawie (wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .................... - 
Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr .........., reprezentowanym osobiście) 
/ (wpisu do KRS nr ............... z rejestru przedsiębiorców)1, uprawnionym do wystawiania 
faktur VAT, zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez pełnomocnych 
przedstawicieli: 
1. ...................................... -....................................... 
2. ...................................... -....................................... 
została zawarta, w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. w wyniku wyboru oferty, 
dokonanego w dniu ................... 2010 r., umowa następującej treści:  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonania przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego zamówienia – „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta Sierpc”. 

2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się na zasadach określonych w „Planie usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc”, które to zasady zostały 
uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu 
mającym na celu zawarcie niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Szczegółowy zakres usługi został zawarty w SIWZ, która stanowi załącznik do niniejszej 

umowy.  
2. Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a takŜe za zniszczenia 

własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub 
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

3. Usługę naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

 § 3 
1. Wynagrodzenie będzie płatne wg m2 demontowanych wyrobów zawierających azbest 

albo tony brutto transportowanego i utylizowanego odpadu. 
2. Całkowita cena kontraktu zgodna jest z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego 

i wynosi ......................................brutto lecz nie rodzi roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, poniewaŜ rozliczenie odbywać się będzie wg cen jednostkowych z oferty na 
podanych niŜej zasadach. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie całości usługi na podstawie 
protokołu końcowego potwierdzającego wykonanie zamówienia wg nw. cen jednostkowych:  
- za jeden metr kwadratowy zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z budynków 

mieszkalnych: ………….. zł netto  
 oraz podatek VAT: …….. .zł, 
 co stanowi: ………. …….. zł brutto, 
 (słownie: ………………………………..), 
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- za jedną tonę transportowanych odpadów: ……………………zł netto 
 oraz podatek VAT :………..zł, 
 co stanowi: ………. …….. zł brutto, 
 (słownie: ………………………………..), 

- za jedną tonę utylizowanych odpadów: ……………………zł netto 
 oraz podatek VAT :………..zł, 
 co stanowi: ………. …….. zł brutto, 
 (słownie: ………………………………..), 

4. Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu swoją jednostkę organizacyjną, którą jest 
Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11A, 09 – 200 Sierpc, NIP: 776-10-02-306 i na nią 
winny być wystawiane faktury przez Wykonawcę. 

§ 4 
1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie bez zastrzeŜeń 

protokołu odbioru. 
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. Wykonanie zamówienia potwierdzone zostanie w formie załączników do faktury : 

a) protokołów odbioru podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego  
oraz Właścicieli nieruchomości, 

b) kopii dokumentu (dokumentów) potwierdzającego/cych dokonanie utylizacji 
zdemontowanych materiałów zawierających azbest w postaci Karty Przekazania 
Odpadów, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 
2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213). 

§ 5 
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres: od 15.09.2010 r. do 20.12.2010 r. 
według sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu wykonania usługi.  

§ 6 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron, wyraŜoną na piśmie 

pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 
2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem 

niewaŜności, istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem następujących, 
przewidzianych w SIWZ, 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 
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§ 7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeŜeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 
1. Strony ustalają, Ŝe Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie kwotę ......................... 

złotych, słownie złotych: .......................................................................................... złotych, 
tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy lub dostarczy Zamawiającemu 
dokument, stanowiący równowartość w/w kwoty, którego termin waŜności musi być 
równowaŜny okresowi realizacji przedmiotu umowy plus 30 dni. 

2. W okresie rękojmi obowiązuje dokument (lub pieniądz), którego termin waŜności musi 
być równowaŜny okresowi rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót w ramach niniejszej umowy. 

3. Wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy wynosi 10% oferowanej przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości przedmiotu umowy brutto. 

4. Zabezpieczenie słuŜy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 
wykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. Zabezpieczenie słuŜy takŜe pokryciu 
roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

5. W szczególności Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczenia przysługujące mu 
kary umowne, odszkodowania oraz pokrywać koszty robót wykonanych w ramach 
wykonawstwa zastępczego. 

6. Strony postanawiają, Ŝe w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków 
naleŜytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający, to będzie 
On miał prawo wykorzystać na ten cel zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

7. JeŜeli w toku realizacji umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek 
przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniŜej ustalonej wartości wynagrodzenia lub jeŜeli 
z powodu zwiększenia wartości robót naleŜałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca 
zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania 
go o to przez Zamawiającego. 

8. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru robót w ramach 
niniejszej umowy. 

§ 9 

W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 

§ 10 
1. W sprawach nie uregulowanych postawieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część do których zalicza się: 

 - załącznik Nr 1 – formularz ofertowy zaakceptowany i podpisany przez Wykonawcę, 
 - załącznik Nr 2 – specyfikacja istniejących warunków zamówienia, 
- załącznik Nr 3 – harmonogram prac sporządzony przez Wykonawcę, 
- załącznik Nr 4 – specyfikacja istniejących warunków zamówienia, 
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§ 11 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie. w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  
Nazwa i adres Wykonawcy*: ...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... ……………………. 
OŚWIADCZENIE 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc, 
oświadczam/y, Ŝe: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iŜ: 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 
 
.................................................................................................................................................... ……………………. 
 
 
 ................................., dnia ................................ 
  
 * w przypadku oferty wspólnej kaŜdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu 
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Załącznik Nr 8 SIWZ 
Wykaz nieruchomości, z których w roku 2010 naleŜy usunąć azbest wraz 

z informacja o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest 
 

ILO ŚĆ UTYLIZOWANEGO AZBESTU  
zdjętego do zdjęcia L.P. 

ADRES OBIEKTU 
OBJĘTEGO 

WNIOSKIEM  m2 kg m2 kg 

1.  Ul. Tysiąclecia 2, 09-200 Sierpc 198,43 2 579,59 
  

2.  Plac Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 16, 09-200 Sierpc 

70 910 
  

3.  Ul. Smolna 2, 09-200 Sierpc 129 1677 
  

4.  Ul. Słoneczna 10, 09-200 Sierpc 100 1300 
  

5.  
Ul. Armii Krajowej 30, 09-200 
Sierpc 

  

109 1 417 

6.  
Ul. Armii Krajowej 32, 09-200 
Sierpc 

 

 111 1443 

7.  Ul. Miłobędzka 14, 09-200 Sierpc 194 2522 
  

8.  Ul. Tysiąclecia 19, 09-200 Sierpc 
  

138 1794 

9.  Ul. Dworcowa 30B, 09-200 Sierpc 
  

88 1144 

10.  
 

Ul. Świętokrzyska 14, 09-200 
Sierpc   

145 1885 

11.  Ul. Kościuszki 10, 09-200 Sierpc 300 3900 300 3900 

12.  
 

Ul. Płocka 25 c, 09-200 Sierpc 

  
69 897 

13.  
 

Ul. 11 Listopada 5, 09-200 Sierpc 

  
20 260 

14.  Ul. Staszica 93, 09-200 Sierpc 

  
209 2717 

15.  Ul. Staszica 11, 09-200 Sierpc 

  
196 2548 

16.  Ul. Mickiewicza 69, 09-200 
Sierpc 

  
30 390 

17.  Ul. Targowa 12, 09-200 Sierpc 
123 1599 

  
18.  Ul. Chopina 15A, 09-200 Sierpc 

  
100 1300 

19.  Ul. Płocka 52C, 09-200 Sierpc 

  
150 1950 

20.  Ul. Parkowa 2, 09-200 Sierpc 
104 1352 

  
21.  Ul. Piastowska 84 A, 09-200 

Sierpc 
  67 871 

22.  Ul. Kopernika 1, 09-200 Sierpc 

  
152 1976 
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23.  Ul. Sempołowskiej 27, 09-200 
Sierpc   

145 1885 

24.  Ul. Św Wawrzyńca 1, 09-200 
Sierpc 

  

139 1807 

25.  Ul. Borkowska 1a, 09-200 Sierpc 

  

152 1976 

26.  Ul. Targowa 4, 09-200 Sierpc 

  

141 1833 

 


