
Sobótka: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka

w 2013 r.

Numer ogłoszenia: 170620 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Sobótka w 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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 - miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu na składowisko oryginał lub przedłoŜenie oryginału do
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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.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje moŜliwość skorzystania z prawa do udzielania zamówienia uzupełniającego

zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-2.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.500,- PLN

Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pienięŜnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala

się do dnia 14.05.2013 roku do godz. 10.00. Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek

bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w

Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: wadium przetargowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z

terenu Gminy Sobótka w 2013 r.). Wadium wniesione w innej formie naleŜy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w

formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) ÷ 5) SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem

składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku

składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert

zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium

zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą

zgodnie z art.24 ust. 4 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn.: a) posiadają decyzję

właściwego organu administracji publicznej wydaną na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32
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ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - w zakresie zbierania, odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania

przynajmniej do 15.09.2013 r., lub zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o

którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21), lub inny

obowiązujący na cały 2013 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649). b) umowę z zarządzającym

składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe

(nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko. Zamawiający

dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.Warunek ten

zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ w ciągu ostatnich wykonanej w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi obejmującej demontaŜ, transport i utylizację

wyrobów zawierających azbest, w ilości min. 30 Mg kaŜda. Zamawiający dokona oceny

spełnienia ww. warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia

warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnienia warunku

będzie przeprowadzona w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie

spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ na czas realizacji zamówienia będzie dysponował

odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym następującym personelem kluczowym:

a) odpowiednio przeszkolonymi osobami - w tym jedną kierującą robotami oraz 2 osobami

posiadającymi świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest; Zamawiający dokona oceny

spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia

warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ na czas realizacji

zamówienia będzie posiadał dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie

mniejszej niŜ 60 tyś. zł (PLN) oraz polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe

wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą

niŜ 100 tys. zł (PLN) Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie

dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg

formuły spełnia - nie spełnia;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
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ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,

zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niŜ

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

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

przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji
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właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę

na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z

wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

759 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, a w szczególności: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 2) podpisania

aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2) Usuwanie

Wyrobów Zawierających Azbest, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, 3) ograniczenia zakresu prac objętych

niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w

dokumentacji, 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji

umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, 5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na

rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych

dotyczących realizacji projektu, 6) przesunięcia terminu ze względu na wykonanie robót dodatkowy na czas

niezbędny na wykonanie robót dodatkowych, jeŜeli nie moŜliwe jest prowadzenie robót równocześnie (dodatkowych i

podstawowych), 7) urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, 8) z powodu siły wyŜszej, np.

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie moŜna było przewidzieć z
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pewnością, w szczególności zagraŜającego bezpośrednio Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub groŜącego powstaniem szkody

w znacznych rozmiarach, 9) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związanej z tym

zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł

przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, Ŝe wykonanie umowy bez ograniczenia jej

zakresu powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji umowy i

związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 10) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy,

w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji umowy, 11) Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej

umowie polegającą na zmianie terminu wykonania w następujących wypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczególności: klęski Ŝywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych,

uniemoŜliwiające realizacji przedmiotu umowy, b) inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz

Wykonawcy, skutkujące niemoŜliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych

umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii, d) z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy

lub Zamawiającego, które to przyczyny kaŜda ze stron musi udokumentować - pod warunkiem akceptacji takiej

zmiany przez instytucję współfinansującą zadanie i pod warunkiem, Ŝe zmiana taka nie spowoduje utraty ani

zmniejszenia dofinansowania, e) działania siły wyŜszej, za którą uwaŜa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej

zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemoŜliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. W

przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyŜej dotyczących terminu zakończenia

przedmiotu umowy moŜe on ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych

okoliczności. Zamawiający przewiduje moŜliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji poszczególnych

zakresów umowy ze względu na okoliczności niezaleŜne od Zamawiającego, w szczególności ze względu na

przedłuŜenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany do umowy moŜe inicjować zarówno

Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis

zmiany i jej uzasadnienie Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

Nie stanowi zmiany umowy: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w

niej określonych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców), c)

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.sobotka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Sobótka,

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 6..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina

10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, Sekretariat, parter budynku.

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: Zamówienia jest współfinansowane w w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2)

Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest..

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
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