Zamówienie publiczne Nr MIG.271.2.6.2014
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY
Znak sprawy:
MIG.271.2.6.2014
Nazwa zamówienia:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90650000-8 usługi usuwania azbestu
I. Zamawiający:
Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
NIP: 466-03-27-672
REGON: 910866560
www.bip.skepe.pl
tel. 54 287-85-20, fax. 54 287-72-04
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień
publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia:
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.);
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231);
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1692);
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1735).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
pochodzących z posesji osób fizycznych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów
kościelnych, położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2) Zakres zamówienia obejmuje demontaż pokrycia dachów z płyt zawierających azbest, z
budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe znajdujących się na posesjach osób
fizycznych i posesjach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Skępe, zabezpieczenie
powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz załadunek,
transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości do 93,36 Mg,
w tym:
a) demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu: 66,00 Mg;
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3)

4)
5)

6)

b) transport i unieszkodliwianie azbestu: 27,36 Mg.
Określona ilość jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty
i porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia w okresie
obowiązywania umowy mniejszej ilości Mg niż przewidywana. Wykonawcy nie przysługują z
tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami prawa:
a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r. poz. 21, ze
zm.);
b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013
r., poz. 1232, ze zm.);
c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, ze zm.);
d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz.
1367, ze zm.);
e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) ;
f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);
g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz.
1673);
h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
i) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, ze
zm.);
j) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Miejsce realizacji zamówienia – nieruchomości położone na terenie Miasta i Gminy Skępe.
Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego telefoniczne zgłoszenia dotyczące
poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do demontażu azbestu, a następnie
skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania
usługi, przy czym przyjęte założenia wykonania usługi kształtują się następująco:
a) ważenie zdemontowanego azbestu musi odbywać się bezpośrednio na miejscu demontażu i
zostać potwierdzone przez właściciela nieruchomości;
b) karta przekazania odpadu na składowisko musi być zgodna sumarycznie z kartami
cząstkowymi (niedopuszczalne jest w łączenie kartach zbiorczych odpadów dotyczących
innych Zamawiających);
c) Wykonawca obowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie do 7 dnia od momentu
dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) wykonanie zamówienia z należytą starannością;
b) wyznaczenie przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym, z którym czynione będą
wszelkie uzgodnienia;
c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności ze szkody przez siebie wyrządzone podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
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IV. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających
swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.
VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 września 2014 r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
1.1.1. w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi
udokumentować:
1.1.1.1. posiadanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
wytwarzanymi w wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz świadczenia usług w
zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, wydanej przez właściwy organ
administracji publicznej wraz z uprawnieniami do transportu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2013 r., poz. 21) oraz z 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 użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr
71, poz. 649), a w przypadku, gdy decyzja nie uprawnia Wykonawcy do transportu na
terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest również oświadczenie Wykonawcy o
zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwiania,
Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1. oraz ppkt 3.2.
1.1.1.2. posiadanie umowy z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument
potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie)
odpadów zawierających azbest na składowisko;
Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1. oraz ppkt 3.3.
1. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
1.2.1 w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
wykonawca musi udokumentować:
1.2.1.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej
usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.
usuwanie wyrobów zawierających azbest o wartości min. 50.000,00 zł brutto
Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.4.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
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zamówienia:
1.3.1. w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
wykonawca musi udokumentować:
1.3.1.1. dysponowanie min. 1 pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),
Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.5.
1.3.2. w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
wykonawca musi udokumentować:
1.3.2.1. dysponowanie min. 1 osobą Kierownikiem robót – posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
przynależącą do izby zawodowej inżynierów budownictwa;
1.3.2.2. dysponowanie min. 3 pracownikami posiadającymi odpowiednie szkolenie w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14
października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824).
Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza od wymaganej
przez Zamawiającego. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia.
Oceny spełnienia przez Wykonawcę tych warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1., ppkt 3.6. oraz ppkt 3.7.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1.4.1. w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi
udokumentować:
1.4.1.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych,
2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania z ofertą,
2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),
złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
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konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej
SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
wykonawca spełnił.
3. Zamawiający odrzuca ofertę która:
3.1. jest niezgodna z ustawą;
3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;
3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty podstawowe:
1.1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;
1.2. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
1.3. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do ....
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania (brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się
na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa - Wykonawca nie może zastrzec wszystkich
dokumentów);
1.4. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt
5, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 9.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 wykonawca zobligowany jest do złożenia
następujących dokumentów:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2,
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli 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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawca zobligowany
jest do złożenia następujących dokumentów:
3.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,
3.2. decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w
wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest, wydanej przez właściwy organ administracji publicznej wraz z
uprawnieniami do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) oraz z 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 użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), a w przypadku, gdy decyzja nie uprawnia Wykonawcy
do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest również oświadczenie
Wykonawcy o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca
unieszkodliwiania,
3.3. umowa z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do
unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na
składowisko,
3.4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie - załącznik nr 5;
3.5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
– załącznik nr 9,
3.6. 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 także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6,
3.7. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –
załącznik nr 7.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 SIWZ,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 2, ppkt 2.1., 2.2.,
2.3. i 2.4.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.2. i 3.3. – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające
odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem
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zamówienia.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
postępuje zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
sobie pisemnie.
2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na
adres: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego po
upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, określone w art. 38 ust. 1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej
Zamawiającego: www.bip.skepe.pl.
5. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane
Wykonawcom pisemnie, a ponadto umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.skepe.pl.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
w sprawach przedmiotu zamówienia: Jacek Frymarkiewicz,
tel. 54 287-85-33
w sprawach procedury przetargowej: Krzysztof Jaworski,
tel. 54 287-85-48
XII. Wadium
Nie dotyczy.
XIV. Podwykonawstwo
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.
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4. Bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawców obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
6.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
6.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
6.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

XV. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) oferta musi być sporządzona na właściwym formularzu, w języku polskim, pismem czytelnym;
2) oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być złożone w formie
pisemnej;
3) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
5) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;
6) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa;
7) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;
8) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;
9) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane;
10) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę;
11) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Oferta wspólna:
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /
partnera wiodącego;
2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty;
3) przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań
i płatności w imieniu każdego; na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie;
4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
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3. Złożenie oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie
zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sekretariat, pokój nr 5;
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres siedziby zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe;
3) Oznakowanie:
Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach:
a) koperta wewnętrzna:
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
"Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Miasta i Gminy Skępe.”
b) koperta zewnętrzna:
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
"Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Miasta i Gminy Skępe. Nie otwierać przed dniem 06.05.2014 r., godz. 13:15"
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sekretariat, pokój nr 5
do dnia 06.05.2014 r., do godz. 13:00
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do
wniesienia odwołania.
3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, I piętro, pokój nr 12
dnia 06.05.2014 r., o godz. 13:15
3. Sesja otwarcia ofert:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest
jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania
formy pisemnej.
5. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób, co oferta, dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy
oznaczyć napisem ZMIANA.
6. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to powiadomienie należy opisać
WYCOFANIE.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
uwzględnieniem cen jednostkowych oraz z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli
występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
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7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający poprawi w ofercie:
9.1. oczywiste omyłki pisarskie,
9.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
9.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem
płatniczym, opartym na:
10.1. art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 z
późn. zm.);
10.2. art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tj. Dz. U z 2005r. Nr 1
poz. 2 z późn. zm.).
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
XIX. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: CENA -100%
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny: - Cena 100%.
Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ, przyznając
każdej ofercie od 0 do 100 pkt.
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:
gdzie:

PS = (PN / PO) x 100

PS – suma uzyskanych punktów badanej oferty;
PN – cena oferty najkorzystniejszej;
PO – cena oferty ocenianej.
Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie kreślonym w art. 94
ust. 1 pkt 2 bądź terminie określonym a art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit „a”.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
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umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że nie zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa a art. 93 ust. 1.
XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie dotyczy.
XXII. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. W trakcie realizacji zwartej umowy, może nastąpić zmiana jej postanowień w przypadku, gdy
konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, w szczególności:
1) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie
zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron:
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
d) której nie można przypisać drugiej stronie,
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, obfite
opady śniegu, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania
wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
3) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości,
które uniemożliwiają zgodnie z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót
budowlanych, jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy
lub Zamawiającego;
4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ – Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz terminu wynikającego
z harmonogramu.
5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4.
XXIII. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXIV. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej wnoszone są przez Wykonawcę zgodnie z zapisami rozdziału VI ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
XXV. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
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XXVI. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.
XXVII. Załączniki
1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
4. Wzór umowy;
5. Wykaz głównych usług;
6. Wykaz osób;
7. Oświadczenia dot. osób;
8. Wykaz narzędzi
9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2
pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Opracował:

Krzysztof Jaworski

Data: ………..

Podpis: ……………….

Sprawdził pod względem
merytorycznym:

Jacek Frymarkiewicz

Data: ………..

Podpis: ……………….

Sprawdził pod względem
formalno-prawnym

Dariusz Galek

Data: ………..

Podpis: ……………….

Zatwierdził:

Andrzej Gatyński

Data: ………..

Podpis: ……………….
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