
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 272374-2010 z dnia 2010-08-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sierpc
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompleksowej usługi w zakresie 
demontażu pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i 
utylizacja odpadów wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc do...
Termin składania ofert: 2010-09-08 

Numer ogłoszenia: 243143 - 2010; data zamieszczenia: 07.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 272374 - 2010 data 31.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: 

1.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  kompleksowej  usługi  w  zakresie 
demontażu pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport 
i utylizacja  odpadów  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  miasta  Sierpc 
do najbliższego miejsca unieszkodliwienia. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie następujące czynności wykonywane 
przez Wykonawcę: 

1)  Demontaż  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  położonych 
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 położonych 
w mieście Sierpc (załącznik Nr 8 do SIWZ). 
3)  Zdeponowanie  na  składowisku  odpadów  niebezpiecznych  położonym  najbliżej 
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  demontaż 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=272374&rok=2010-08-31


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 należy 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.

W ogłoszeniu powinno być: 

1.Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  kompleksowej  usługi  w  zakresie 
demontażu pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport 
i utylizacja  odpadów  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  miasta  Sierpc 
do najbliższego miejsca unieszkodliwienia. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie następujące czynności wykonywane 
przez Wykonawcę: 

1)  Demontaż  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 22 nieruchomości  położonych 
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 29 nieruchomości położonych 
w mieście Sierpc (załącznik Nr 8 do SIWZ). 
3)  Zdeponowanie  na  składowisku  odpadów  niebezpiecznych  położonym  najbliżej 
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  demontaż 
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 należy 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.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 

08.09.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Zamawiającego (pokój 12), Urząd Miejski 
w Sierpcu ul. Piastowska 11a.

W ogłoszeniu powinno być: 

10.09.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Zamawiającego (pokój 12), Urząd Miejski 
w Sierpcu ul. Piastowska 11a.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).

W ogłoszeniu jest: 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

W ogłoszeniu powinno być: 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 28 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Marek Kośmider
(-)

Burmistrz Miasta Sierpca


