
Sobótka: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka

w 2013 r..

Numer ogłoszenia: 224552 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 170620 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks

071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Sobótka w 2013 r...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających

azbest pochodzących z nieruchomości osób fizycznych i osób innych niŜ fizyczne w gm. Sobótka Zakres zamówienia

obejmuje 2 zadania - demontaŜ pokrycia dachu z płyt zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych i

gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie gminy Sobótka, zabezpieczenie powstałych odpadów

azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku

odpadów niebezpiecznych oraz - pakowanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów

niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Sobótka.

Łączna, szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia w tym zamówieniu to ok -

58,6 Mg. Wykaz nieruchomości objętych zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik do

umowy z wykonawcą. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac terminowo, z naleŜytą jakością i przy

przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm, w szczególności warunków i wymagań określonych w przepisach z

zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, bhp oraz prawno - budowlanych. Prace realizowane będą przez

Wykonawcę za wynagrodzeniem płatnym zgodnie z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą. WaŜenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i usuwanych odpadów zawierających azbest

odbywać się będzie w obecności właściciela posesji lub osoby upowaŜnionej przez właściciela posesji. Wykonawca

dokonuje waŜenia przy uŜyciu urządzeń, a z przeprowadzonej czynności spisuje protokół, który powinien zawierać co

najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są wyroby lub odpady zawierające

azbest, wskazanie miejsca odbioru wyrobów lub odpadów, datę odbioru oraz ilość odebranych odpadów lub

wyrobów (w Mg), a takŜe potwierdzenie o prawidłowości wykonania prac. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do

naleŜytej organizacji wykonanych prac w celu zmniejszenia uciąŜliwości dla mieszkańców oraz minimalizacji utrudnień

z tytułu prowadzonych prac oraz do uporządkowania nieruchomości po zakończeniu prac. Wykonawca zamówienia

staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac, co

potwierdza w karcie przekazania odpadu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania

Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających przyjęcie

odpadu od właściciela. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów

potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisku posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów -
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miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu na składowisko oryginał lub przedłoŜenie oryginału do wglądu). Karta

przekazania odpadów na składowisko musi być równa kartom cząstkowym (niedopuszczalne jest łączenie kart

zbiorczych z innych Gmin). Zamawiający nie dopuszcza czasowego magazynowania odpadów zawierających azbest

uzyskanych z demontaŜu pokryć dachowych w czasie trwania zamówienia. Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym

realizacją niniejszego zamówienia. Uwaga: Ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia

podana powyŜej jest orientacyjne, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać usługi danego rodzaju w takiej ilości, w

jakiej okaŜe się to rzeczywiście konieczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zaleca się, by kaŜdy z

Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscach objętych przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia warunków

związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszego postępowania, a takŜe uzyskania wszelkich

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732

Lubanie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121968,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 32460,80

Oferta z najniŜszą ceną: 32460,80 / Oferta z najwyŜszą ceną: 63692,46

Waluta: PLN.
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