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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=84817

Ełk: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Związku
Międzygminnego Gospodarka Komunalna
Numer ogłoszenia: 93524 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" , ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19-300
Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 621 78 18, faks 87 621 78 17.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://elk-ekomazury.bip-wm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku
Międzygminnego Gospodarka Komunalna, dofinansowanego z WFOŚiGW w Olsztynie w ramach zadania pn.:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna. Azbest
usuwany będzie z terenu Gminy Miasta Ełk, Gminy Ełk, Gminy Kalinowo, Gminy Prostki, Gminy Stare Juchy,
Gminy Dubeninki, Gminy Gołdap i Gminy Biała Piska. 2. W ramach robót wykonane zostaną: demontaż,
pakowanie, załadunek, transport azbestu i wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki do miejsca
unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21, z późn.zm. z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1973) - karta przekazania odpadu. Przedmiot zamówienia obejmuje
opłatę składowiskową za dostarczony i zdeponowany azbest i wyroby zawierające azbest na składowiskach
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przeznaczonych do ich unieszkodliwienia. 3. Przewidywaną całkowitą ilość wyrobów zawierających azbest,
wynoszącą 856,760 Mg, określa tabela, stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wykonawca, przed podpisaniem
umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu: a) kopii opłaconej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
co najmniej: 120 tys. zł b) kopii dokumentów potwierdzających ukończenie przez pracowników pracujących przy
usuwaniu azbestu, szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest. c) kopie dokumentów potwierdzających klasę emisji spalin EURO 4 i wyżej, dla
wszystkich pojazdów, które będą brały udział w transporcie zdemontowanego azbestu i wyrobów zawierających
azbest - w przypadku gdy dla oferty przyznano punkty w kryterium Klasa emisji spalin EURO. Zamawiający
zastrzega sobie prawo kontrolowania przedmiotowych pojazdów w trakcie trwania realizacji umowy. 5.
Wykonawca na własny koszt: - poniesie opłaty administracyjne, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz
wszelkie opłaty za media (zabezpieczenie terenu wykonywanych robót w energię elektryczną, wodę itp.) odpady
itp., - przywróci do stanu pierwotnego drogi i dojazdy zniszczone w trakcie wykonywania robót, - uporządkuje
teren po zakończeniu robót. 6. Podane zakresy ilościowe są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji
zadania. Cena oferty jest ceną kosztorysową. Rozliczanie następować będzie na podstawie ceny jednostkowej
wskazanej w ofercie..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie
art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
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formuły spełnia / nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie
art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia / nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie
art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia / nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie
art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia / nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie
art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
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
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ - zawierający cenę jednostkową oraz cenę wyliczoną na jej
podstawie i ilości szacunkowych (kosztorysowych) określonych w SIWZ. 2. Dokumenty potwierdzające
uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
rejestrowych.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 96
2 - Klasa emisji spalin EURO - 4
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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 przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty złożonej przez wykonawcę, w następujących okolicznościach: 1. jeżeli zaistnieje niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna za którą żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy,
zmianie może ulec sposób i termin realizacji zamówienia; 2. jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na
wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, a ich wykonanie w takich warunkach miałoby
wpływ na gorszą jakość wykonanych robót, zmianie może ulec sposób i termin wykonania robót; 3. na skutek
działania siły wyższej rozumianej jako zjawisko zewnętrzne, gwałtowne i nieoczekiwane, któremu nie można
zapobiec przy dołożeniu nawet nadzwyczajnej staranności, zmianie może ulec termin wykonania zamówienia; 4.
jeżeli zaistnieją okoliczności leżące po stronie zamawiającego w szczególności spowodowane sytuacją
finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec sposób i terminy realizacji robót; 5. jeżeli w okresie
obowiązywania umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia
wykonawcy (wartość netto pozostaje bez zmian); 6. jeżeli właściciel nieruchomości odstąpi od zamiaru usunięcia
wyrobów zawierających azbest, zmianie ulegnie zakres przedmiotu zamówienia i wynagrodzenie wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=84817
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Międzygminny
Gospodarka Komunalna, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016
godzina 12:00, miejsce: Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19-300
Ełk, (sekretariat).
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: Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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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