Gmina Strzelno
ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE

Przetarg nieograniczony

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Na
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno

CPV 90.65.00.00-8

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Rf.Zp.271- 7/2014

Zatwierdził w dniu:
02.06.2014r.
Burmistrz Ewaryst Matczak

1. Informacje ogólne
Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:
1. Instrukcja dla Wykonawców
2. Załączniki:
- załącznik nr 1 – Formularz oferty
- załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
- załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia
- załącznik nr 4 – Potencjał techniczny
- załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy w sprawie uprawnień pracowników
- załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
- załącznik nr 8 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
- załącznik nr 9 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
- załącznik nr 10 – Wzór Umowy
- załącznik nr 11 – Wykaz adresów
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Zamawiającym jest: Gmina Strzelno
Kierownik zamawiającego – Burmistrz Strzelna
Adres: ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno
Telefon: 052 3182210, fax.: 052 3182202
Adres e-mail: miasto@strzelno.pl, witryna www: www.bip.strzelno.pl
Godziny urzędowania od 7:15 – 15:15
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Strzelnie
numer rachunku: 79 8159 0003 2001 0000 0101 0007
NIP 557-167-46-51, Regon 092350850
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póz. zm.) – zwana dalej „ustawa Pzp”, aktów
wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – zwaną dalej „SIWZ”
2. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące
usług.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się
na terenie Gminy Strzelno w ramach realizacji zadania Demontaż, transport i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelno
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 6
nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Strzelno w szacunkowej ilości
około 16,20 Mg (zgodnie z załącznikiem Nr 11),
2) Transport i unieszkodliwianie zdemontowanych już wcześniej wyrobów
zawierających azbest złożonych przy 27 nieruchomościach znajdujących się na
terenie Gminy Strzelno w szacunkowej ilości około 70,77 Mg (zgodnie z
załącznikiem Nr 11).
3. Wspólny Słownik Zamówień:
CPV: 90.65.00.00-8
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów
zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób
szacunkowy.
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5. Wykonawca uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania ofert i podpisania
umowy. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.10.2014r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.
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) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu w/w odpadów na
składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);
2) aktualną umowę z uprawnionym Przedsiębiorstwem na odbiór odpadów
niebezpiecznych (w tym azbest) do unieszkodliwiania/utylizacji. Przedsiębiorstwo
to musi posiadać:
a) aktualną Decyzję Wojewody na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem
działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku, zbierania i transportu
odpadów oraz
b) Pozwolenie Wojewody na eksploatacje składowiska odpadów
niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów,
oznaczonych kodami: 170601- Materiały izolacyjne zawierające azbest i 17605Materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
3) aktualną Decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zatwierdzenia programu
gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi między innymi na
usuwanie azbestu);
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
obejmujący co najmniej dwie usługi polegające na demontażu/odbiorze, transporcie i
utylizacji wyrobów zawierających azbest o wartości na kwotę min. 30.000,00 zł brutto
każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dowodów potwierdzających, czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
- złożą oświadczenie, że Wykonawca dysponuje przystosowanymi do zbiórki i
transportu odpadów zawierających azbest środkami transportu, które spełniają
warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
- dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia o
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynajmniej 2 osobami posiadającymi
przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących
bezpiecznego postępowania.
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1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W celu spełnienia
warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.
2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z
art. 22 Prawo zamówień publicznych, opisanych w ppkt . V od 1.1 do 1.4. SIWZ
2.2. Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo
zamówień publicznych.
2.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
złożonych przez wykonawców dokumentów.
3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W celu spełnienia
warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
A. W zakresie spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Pzp:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustaw
Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Potwierdzenie doświadczenia:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
obejmujący co najmniej dwie usługi polegające na demontażu/odbiorze, transporcie i
utylizacji wyrobów zawierających azbest o wartości na kwotę min. 30.000,00 zł brutto
każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dowodów potwierdzających, czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. (załącznik nr 3 do SIWZ).
3. Potencjał techniczny: oświadczenie, że Wykonawca dysponuje przystosowanymi
do zbiórki i transportu odpadów zawierających azbest środkami transportu, które
spełniają warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych – ( załącznik nr 4 do SIWZ ).
4. Wykaz wymaganych w pkt. V.1.3 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz
informacją
o
podstawie
do
dysponowania
tymi
osobami.
( załącznik nr 5 do SIWZ ).
5. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, posiadają wymagane w pkt. V.1.3 uprawnienia (załącznik nr 6 do
SIWZ).
6. Potwierdzenie ubezpieczenia – załączyć aktualną, opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
30.000,00 zł.
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7. Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt. VI.A
Wykonawcy mogą złożyć łącznie.
B. W zakresie spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 24
ust.1 ustawy Pzp:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr
8 do SIWZ).
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt. VI.B musi
złożyć każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
C. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w pkt. VI.B. od 2 do
4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości - wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. VI.C.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Odnośnie terminów wystawienia niniejszego dokumentu stosuje się
odpowiednio wymagania określone w pkt. VI.C.1.
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Dokumenty wymienione w pkt. A, B i C należy składać w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
D. Ponadto należy załączyć do oferty:
1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być
dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych
do oferty.
4. Do oferty wspólnej musi być dołączony dokument wskazujący pełnomocnika do
reprezentowania
wykonawców
w
postępowaniu
i
podpisania
umowy.
Pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkich Wykonawców i być przez nich
podpisane. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać postępowanie do którego
się odnosi i precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo niniejsze musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wykonawców na których zasobach polega wykonawca składający ofertę, a także
wykonawców, na których zdolnościach finansowych polega wykonawca składający
ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
(Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) – jeśli dotyczy.
7. Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, a jeśli należy to
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z póz. zm.) ( załącznik nr 9 do SIWZ ).
8. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku wątpliwości wiążące jest
tłumaczenie w języku polskim.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania powyższych warunków
oraz sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie dostarczonych
oświadczeń i dokumentów. Warunki będą oceniana wg formuły spełnia/nie
spełnia.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zamawiający ustala, że będzie porozumiewał się z wykonawcami za pomocą
pism, potwierdzonego faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W
przypadku porozumiewania się za pomocą faksu (nr faksu: 52/318-22-02)
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem faktu
otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. W przypadku nie
potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo
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takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po
wydrukowaniu prawidłowego raportu z faksu o dostarczeniu informacji.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu do ich wnoszenia – nie dotyczy
dokumentów wymaganych w drodze uzupełnienia.
3. Oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa potwierdzające spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w związku z wezwaniem przez
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia należy
przekazać w formie pisemnej w terminie określonym w wezwaniu.
4. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami
następujące osoby:
- w sprawach technicznych: Paulina Nawrocka lub Marcin Jasiński
kontakt codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15 pod numerem
telefonu: 52 / 318-22-22 faks: 52 / 318-22-02
- w sprawach formalnych: Mirosław Kwiatkowski
kontakt codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15 pod numerem
telefonu: 52 / 318-22-35 faks: 52 / 318-22-02
e-mail: miroslaw.kwiatkowski@strzelno.pl
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, którego w sprawach kontaktów
z Wykonawcami reprezentują osoby wymienione w pkt. VII.4 o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania
źródła. Zapytania, zamieści również na stronie internetowej www.bip.strzelno.pl
7. Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może w uzasadnionych
wypadkach zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia.
Dokonane modyfikacje w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający przekaże
niezwłocznie na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i staną
się one integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Umieści
również aneks na stronie internetowej www.bip.strzelno.pl
8. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej
www.bip.strzelno.pl
10. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
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VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł
brutto
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto
Zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez Bank Spółdzielczy w
Strzelnie, numer rachunku: 79 8159 0003 2001 0000 0101 0007
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych (bezwarunkowo),
d) gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowo),
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
- w przypadku przelewu na rachunek zamawiającego, dowód wniesienia wadium
należy załączyć do oferty,
- w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach należy dokument
załączyć do oferty.
4. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji
opisanej w pkt. VIII.8.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium w sytuacji opisanej w pkt. VIII.4., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu
oferty będącym załącznikiem do niniejszej instrukcji. Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą
formularzom określonym przez Zamawiającego.
Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
pkt. VI SIWZ.
2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami,
zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej
instrukcji.
3. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś
dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
5. W przypadku złożenia oferty wspólnej, podmioty występujące wspólnie winny być
określone na formularzu oferty oraz na kopercie, w której umieszczona jest oferta.
6. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą
rozpatrywane i zostaną odrzucone. Strony oferty muszą być trwale spięte, za
wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. X.9.
7. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być
kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu
kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
8. Wszelkie zmiany w treści oferty /poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – tą samą osobę lub osoby, które
podpisały ofertę. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
9. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te
winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych
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informacji zawartych w ofercie. Strony należy tak ponumerować aby umożliwić ich
dopasowanie do pozostałej części oferty /należy zachować ciągłość numeracji stron/.
10. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy
umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
.....................................................................................................................
nazwa Zamawiającego

.....................................................................................................................
adres Zamawiającego - z podaniem nr pokoju w którym należy złożyć ofertę

.....................................................................................................................
nazwa wykonawcy

.....................................................................................................................
adres Wykonawcy

Oferta na:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno
nie otwierać przed ............................................................
data , godzina

Niewłaściwe opakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia.
Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty,
jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak
w pkt. X.10. oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofanie”.
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
13. SIWZ można otrzymać w Urzędzie Miasta w Strzelnie. Można odebrać osobiście
lub złożyć wniosek (faks) o jej wydanie /wysłanie/. Termin w jakim Zamawiający
zobowiązany jest przekazać SIWZ wynosi 5 dni, od dnia otrzymania wniosku.
14. SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.strzelno.pl
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Strzelnie, ul.
Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, w sekretariacie pokój nr 7
2. Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2014r. o godz. 11:00
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. XI.2. zostaną
niezwłocznie zwrócone wykonawcy.
4. Zamawiający otworzy oferty jawnie w obecności wykonawców, którzy zechcą
przybyć w dniu 12.06.2014r. o godz. 11:15 do miejsca otwarcia ofert – tj. Urząd
Miejski w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, pokój nr 16.
5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunki płatności
zawarte w ofercie.
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7. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert Zamawiający prześle niezwłocznie
tym Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena ofertowa jest wartością ryczałtową wyrażoną w jednostkach pieniężnych,
którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za zrealizowany przedmiot
zamówienia. Cena ofertowa zostanie przyjęta do umowy, jako wynagrodzenie
ryczałtowe
2. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie
niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane, jako błąd w
obliczaniu ceny.
3. Dla obliczenia ceny przyjąć należy, że waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty
cementowo – falistej wynosi średnio 15 kg.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
5. Wykonawca dokonując obliczenia ceny winien wycenić wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
zamawiającego.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty.
1. Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym
kryteriami:
Cena – 100%
2. Oferty oceniane będą w następujący sposób:
Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił w swojej ofercie jak najniższą
cenę. Liczba punktów będzie liczona według poniższego wzoru:
n
· 100%
w

n – najniższa zaoferowana cena z ofert,
w – cena badanej oferty,
100% - waga kryterium.
3. Zmawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych
ofert za realizację przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację
przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt. XIV.1.lit. a) również na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze
po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli
zawiadomienie zostanie przekazane faksem w sposób określony w pkt. VII.1. SIWZ
lub po upływie 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób,
jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów o których mowa w pkt. XIV.3. SIWZ, jeżeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia:
a) złożono tylko jedną ofertę,
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowy.
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej
załącznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ, co Wykonawca potwierdza w formularzu
oferty.
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1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20
% zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych trwające
dłużej niż 30 dni.(np. silne, porywiste wiatry, długotrwałe, obfite opady, silne mrozy i
inne), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Szczegółowym
opisem zamówienia;
b) zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych jeżeli terminy ich zlecenia,
rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia
realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć
w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy;
c) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia
terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
d) zaistnienia po stronie Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia
w momencie podpisywania umowy.
2) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą
Zamawiającego dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić
wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.
3) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem
umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej
specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na
wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w
umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony
Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę
na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych
w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu
wykonania przedmiotu umowy.
4) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy.
5) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
3. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - "Jeżeli
z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą,
czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, Sąd może po rozważeniu
interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób
wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu
umowy"
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4. W związku z faktem, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania promesy lub jej modyfikacji,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia lub modyfikacji niniejszej umowy.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenia zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki odwoławcze
przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni, od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
faksem bądź w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ
na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
11. Zamawiający prześle niezwłocznie , nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w podstępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień SIWZ, zamieszcza je również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie lub SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
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przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Na postanowienie o
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
15. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania
odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec
czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub Sądu.
16. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych i
uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
17. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi
Izby.
18. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
19. Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
4) Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do
Prezesa Urzędu.
20. We wszystkich kwestiach nie wymienionych w pkt. XVII zastosowanie mają
przepisy ustawy Pzp.
XVIII. Wymogi formalne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
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XIX. Podwykonawcy.
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego przy
udziale podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli
Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnych robót podwykonawcy, to należy w
formularzu oferty jednoznacznie to zaznaczyć.
XX. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art. 93 ustawy Pzp.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Zatwierdził w dniu:
02.06.2014r.
Burmistrz Ewaryst Matczak
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy
Ulica
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faksu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię
i
nazwisko
osoby
upoważnionej do kontaktowania
się z Zamawiającym
OFERTA

Gmina Strzelno
ul. Cieślewicza 2,
88-320 Strzelno

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pod nazwą:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno
My niżej podpisani
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
członków konsorcjum)

1.
Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ za cenę:
1) demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest
w wysokości……………...zł/Mg netto + VAT ……….% = ……………………. zł brutto
2 transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
w wysokości …………….. zł/Mg netto + VAT ……….% = ……………………. zł brutto
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Razem: cena netto (1 + 2)
……………………………………..zł/Mg X ………………………………….. Mg
(cena za demontaż, transport i unieszkodliwianie)

(planowana ilość azbestu)

+ ……………………………………..zł/Mg X ……………………………………Mg
(cena za transport i unieszkodliwianie)

(planowana ilość azbestu)

= ……………………………… zł netto + VAT ……….% = ……………………. zł brutto
(słownie: .....................................................................................................................zł)
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:
od dnia podpisania umowy do 15.10.2014r.
3. Akceptujemy następujące warunki płatności:
zgodnie z postanowieniami istotnych warunków umowy kwota wynikająca z faktury
płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący:
...............................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………..
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

7. Niżej wymienione
podwykonawców*:

prace

zrealizujemy

sami/przy

udziale

następujących

Lp. Zakres prac, które mają być powierzone Inne informacje
podwykonawcom

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy.
Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na
zasadach w nich określonych zgodnie z niniejszą ofertą oraz SIWZ w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
na poniższy adres: .......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
11. Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych stronach.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. ..........................................................................................................
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b. ..........................................................................................................
c. ..........................................................................................................
d. ..........................................................................................................
e. ..........................................................................................................
f. ….………………………………………………………………………….
g. …………………………………………………………………………….
h. …………………………………………………………………………….
i. …………………………………………………………………………….
j. …………………………………………………………………………….
k. …………………………………………………………………………….
l. ……………………………………………………………………………..
* uzupełnić zgodnie z ofertą /niepotrzebne skreślić

.................................dnia....................
..........................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póz. zm.)

Działając w imieniu:
.................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
/ nazwa i Adres Wykonawcy /

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że składając
ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zamówienie publiczne pod nazwą:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno
spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonania działalności w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

…………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)

.............................................. dnia .........................
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Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ USŁUG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno
przedkładam wykaz wykonanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, i
oświadczam w imieniu:
………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i Adres firmy)

że w powyższym okresie moja firma wykonywała, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie następujące usługi,
oraz załączam dowody na to iż zostały one wykonane lub są wykonywane należycie:

Przedmiot usługi

Data
wykonania

Zamawiający

Wartość

....................................................................
(podpis Wykonawcy)

................................................. dnia ...........................
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa wykonawcy…………………………………………………………
Adres wykonawcy………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zamówienie publiczne pod nazwą

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno
oświadczam, że dysponuję przystosowanymi do zbiórki i transportu odpadów
zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

…...................................................................
(podpis Wykonawcy)

................................., dnia ………………………….

23

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy

...................................................................................

Adres wykonawcy

...................................................................................

Lp.

Imię i Nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Nr uprawnień
zawodowych

Wykształcenie

Podstawa
do
dysponowania

1.

2.

3.

4.

Oświadczam, że:
1. Dysponujemy osobą wymienioną w pozycji ………. wykazu*
2. Nie dysponujemy osobą wymienioną w pozycji ……… wykazu, lecz będziemy
dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie
podmiotu/ów trzeciego do udostępnienia ww. osób.

..................................................................
(podpis Wykonawcy)

..................................... dnia ...........................
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Złącznik nr 6 do SWIZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w sprawie uprawnień pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia

Działając w imieniu:
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
/ nazwa i Adres Wykonawcy /

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania i składając ofertę w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie
publiczne pod nazwą:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno

oświadczam, że: osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1. ……………………………………………………*
2. ……………………………………………………*
3. ……………………………………………………*
4. ……………………………………………………*
posiadają wymagane w SIWZ uprawnienia.

…...................................................................
(podpis Wykonawcy)

................................., dnia ……………………

*- Wymienić osoby wskazane w załączniku 5 do SIWZ
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Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
NA PODSTAWIE art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Działając w imieniu:
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
/ nazwa Wykonawcy /

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że brak jest
podstaw do wykluczenia ww. Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp z
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie
publiczne pod nazwą
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno

…...................................................................
(podpis Wykonawcy)

................................., dnia ……………………….
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Załącznik nr 8 do SIWZ
(Wypełniają i załączają do oferty
tylko osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Działając w imieniu:
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
/ nazwa i Adres Wykonawcy /

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania i składając ofertę w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie
publiczne pod nazwą:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno

oświadczam, że: w stosunku do Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą,
1) nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
lub
2) nie otwarto likwidacji i ogłoszono upadłość, ale został zawarty układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majątku upadłego1

…………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)

.............................................. dn. .........................

1

Wybrać jedną z alternatywnych możliwości i niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 9 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
należy / nie należy do grupy kapitałowej*.
Lista podmiotów** należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp:
………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………..
(podać nazwę i adres siedziby podmiotu)

.......................................................
(podpis Wykonawcy)

..........................................., dnia ……………………….
* Niepotrzebne skreślić
** Należy wypełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej
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Załącznik nr 10 do SIWZ
WZÓR UMOWY Nr …………………

Zawarta w dniu……………….. w Strzelnie pomiędzy:
Gminą Strzelno, ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno,
NIP 557-167-46-51, Regon 092350850 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną
przez:
Burmistrza Strzelna – Ewarysta Matczaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Rawskiej,
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………, NIP………………., REGON……………….KRS…………………..
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zamówienia publicznego na podstawie przepisów z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.
907 z póz. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp.
§1
1. Na podstawie zamówienia publicznego pod nazwą:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzelno
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożona ofertą,
do wykonania usługi polegającej na:
1) demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu pokryć dachowych zawierających
azbest,
2) transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa
zezwolenia i decyzje na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
3. Prace, których mowa w ust.1 prowadzone będą w obiektach wymienionych w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zlokalizowanych na terenie Gminy Strzelno
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 6
nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Strzelno w szacunkowej ilości
około 16,20 Mg (zgodnie z załącznikiem Nr 11) w tym:
- demontaż pokrycia dachowego z 6 budynków znajdujących się na terenie Gminy
Strzelno,
- pakowanie,
- załadunek,
- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
- rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej
i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z póz. zm.) z zastosowaniem wzorów
dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia
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2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) - Karta przekazania odpadu,
transport i unieszkodliwianie zdemontowanych już wcześniej wyrobów zawierających
azbest złożonych przy 27 nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy
Strzelno w szacunkowej ilości około 70,77 Mg (zgodnie z załącznikiem Nr 11) w tym:
- pakowanie,
- załadunek,
- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
- rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej
i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów
określonych 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) - Karta przekazania odpadu.
5. Dla obliczenia ceny przyjąć należy, że waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty
falistej azbestocementowej wynosi średnio 15 kg.
6. Ostateczna wartość zamówienia wynikać będzie wyłącznie z rzeczywistej wagi
zlikwidowanego azbestu – stawka łączna za 1 Mg x ilość Mg.
7. Podana szacunkowa ilość azbestu, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1) i 2) jest
ilością przewidywaną i może ulec zmianie.
8. W związku z dokonaniem szacunku ilości azbestu, o którym mowa w § 1 ust. 4
pkt 1) i 2), szacunkowa wartość zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 może ulec
zmianie.
9. Kwota do zapłaty za wykonane usługi, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1) i 2)
będzie wynikać z ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych.
10. W przypadku mniejszej ilości azbestu, o której mowa § 1 ust. 4 pkt 1) i 2) ,
Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
11. Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013
r. poz. 21 ):
1) odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, Wykonawca w pierwszej
kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.
2) odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa
w ust. 3 w/w ustawy Wykonawca jest obowiązany unieszkodliwiać.
12. Wykonawca ma obowiązek deponowania odpadów na składowisku uprawnionym
do przyjęcia odpadów zawierających azbest.
13. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania efektu ekologicznego na
podstawie karty przekazania odpadów na składowisko uprawione do przyjęcia
na stałe odpadów zawierających azbest. Za termin uzyskania efektu
ekologicznego przyjmowana jest data przyjęcia odpadów na składowisko
uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadów. W ramach jednej karty
przekazania odpadów można składować azbest z wielu posesji. Osiągnięty efekt
ekologiczny, podany jako masa unieszkodliwionych odpadów (w Mg), będzie
rozliczany w oparciu o karty przekazania odpadów i oryginały faktur.
14. Udokumentowanie uzyskania efektu rzeczowego następuje na podstawie
protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą, w którym Zamawiający potwierdzi m.in. odbiór kart przekazania
odpadów. Data podpisania protokołu końcowego przyjmowana jest za datę
zakończenia zadania.
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15. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania dokumentacji fotograficznej z każdego obiektu / miejsca likwidacji
wyrobów zawierających azbest. Dokumentacja fotograficzna musi być dokonywana
przed przystąpieniem do prac, w trakcie prowadzenia prac i po zakończeniu prac.
Powyższą dokumentację należy załączyć do sporządzonego protokołu odbioru
azbestu z każdego obiektu lub miejsca. Całą dokumentację fotograficzną należy
również dostarczyć w formie elektronicznej.
16. Po zakończeniu wszystkich prac, związanych z przedmiotem umowy,
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1) oryginału karty przekazania odpadów na składowisko,
2) oryginału protokołu odbioru azbestu sporządzonego dla każdego obiektu,
podpisanego przez właściciela nieruchomości i Wykonawcę, zawierającego
oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i
sanitarnych, zgodnie z 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 z póz. zm.),
17. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego
zadania podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
18. Przedmiot umowy musi być zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy
do 15.10.2014r. Terminy realizacji poszczególnych zadań powinny zostać ustalone z
właścicielami nieruchomości indywidualnie. Szczegółowy harmonogram zdjęcia,
odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na
terenie gminy Strzelno, zaakceptowany przez właścicieli nieruchomości, powinien
zostać przedstawiony Zamawiającemu nie później niż 14 dni od daty podpisania
umowy z Wykonawcą.
19. Upoważnione osoby ze strony Zamawiającego mają prawo do kontroli ilości
zlikwidowanego azbestu w zakresie właściwego przekazania na uprawnione
składowisko.
§2
1. Uprawnionymi do kontaktu miedzy stronami odpowiedzialnymi za przebieg oraz
realizację umowy są:
- z ramienia Zamawiającego:
Paulina Nawrocka – mł. referent ds. ochrony środowiska
Marcin Jasiński – mł. ref. ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie
- z ramienia Wykonawcy:
……………………………………………..……………………………………………………
2. Dodatkowe istotne uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi
polegającej na koordynacji wykonania zadań określonych w § 1 niniejszej umowy
przekazywane będą pisemnie i parafowane przez ustanowione w § 2 ust. 1 osoby.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonej w § 1 Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie za:
1) demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest
w wysokości……………...zł/Mg netto + VAT ……….% = ……………………. zł brutto

31

2) transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
w wysokości …………….. zł/Mg netto + VAT ……….% = ……………………. zł brutto
Razem: cena netto (1 + 2)
……………………………………..zł/Mg X ………………………………….. Mg
(cena za demontaż, transport i unieszkodliwianie)

(planowana ilość azbestu)

+ ……………………………………..zł/Mg X ……………………………………Mg
(cena za transport i unieszkodliwianie)

(planowana ilość azbestu)

= ……………………………… zł netto + VAT ……….% = ……………………. zł brutto
(słownie: .....................................................................................................................zł)
z zastrzeżeniem ust 2.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość demontażu, odbioru,
transportu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków
na terenie Gminy Strzelno. Rzeczywista ilość zutylizowanego azbestu określona
zostanie w karcie przekazania odpadu do zakładu unieszkodliwienia.
3. Przedsięwzięcie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Strzelno jest realizowane na podstawie
udzielonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu promesy.
4. Przekazanie środków finansowych dla Wykonawcy przez Zamawiającego za
wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę
wszystkich prac, objętych przedmiotem zamówienia oraz po dokonaniu przez
Zamawiającego końcowego rozliczenia całego zakresu prac z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i przekazaniu
środków finansowych przez Fundusz na konto Zamawiającego.
5. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po przedłożeniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem odbioru
końcowego, podpisanym przez obie strony, po spełnieniu warunku, o którym mowa w
§ 3 ust. 4, tj. po otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania w/w
środków.
§4
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy z dnia ……………..2014r.
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu oddania określonego w umowie przedmiotu zamówienia
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100)
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy (np.: zwłoka w realizacji usług, realizacja usług odbiegająca od
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warunków ustalonych w umowie) karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości poniesionej przez Zamawiającego
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych trwające
dłużej niż 30 dni (np. silne, porywiste wiatry, długotrwałe, obfite opady, silne mrozy i
inne), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia
terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
c) zaistnienia po stronie Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia
w momencie podpisywania umowy.
2) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy za zgodą
Zamawiającego dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić
wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.
3) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy,
których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w
chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie
umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły
pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony
Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę
na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych
w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu
wykonania przedmiotu umowy.
4) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w
treści umowy.
5) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od
towarów i usług (VAT);
2. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - "Jeżeli
z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą,
czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu
interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób
wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu
umowy".
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3. W związku z faktem, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania promesy lub jej modyfikacji,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia lub modyfikacji niniejszej umowy.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
§7
Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać w
tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności:
1) rozporządzenie 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 z póz. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z póz. zm.), w
którym mowa jest m. in. o zachowaniu terminu rozpoczęcia prac,
uzależnionych od zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu
inspektorowi sanitarnemu.
3) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 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)
§8
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może
odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca, licząc od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o odpadach,
Prawo ochrony środowiska i akty wykonawcze do wskazanych ustaw.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, w drodze podpisanego przez strony aneksu.
3. Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające
Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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§ 11
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym ze względu na
nieprzestrzeganie przy jej wykonywaniu przepisów dotyczących usuwania azbestu, w
szczególności określonej w § 7 niniejszej umowy.
§12
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
Kontrasygnaty udzieliła
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Załącznik Nr 11
Wykaz adresów
Lp.

Właściciel/Zarządca nieruchomości; lokalizacja
Szacunkowa ilość wyrobów w
Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu

1

Osoba fizyczna, Wronowy, 88-320 Strzelno ( sołtys)

3,75

2

Osoba fizyczna, ul. Św. Ducha 30, 88-320 Strzelno

2,40

3

Osoba fizyczna, Sławsko Dolne 17, 88-320 Strzelno

3,90

4
5

Osoba fizyczna, ul. Miradzka 9A, 88-320 Strzelno
Osoba fizyczna, ul. Ślusarska 6, 88-320 Strzelno

2,70
1,50

6

Osoba fizyczna, Ostrowo 63, 88-320 Strzelno

1,95
RAZEM

16,20

Transport i unieszkodliwianie azbestu
1

Osoba fizyczna, Młyny 25, 88-320 Strzelno

3,75

2

Osoba fizyczna, Młyny 2, 88-320 Strzelno

4,5

3

Osoba fizyczna, Młyny 72, 88-320 Strzelno

1,28

4
5

Osoba fizyczna, Ostrowo 90, 88-320 Strzelno
Osoba fizyczna, Łąkie 73, 88-320 Strzelno

2,2
2,4

6

Osoba fizyczna, Sławsko Dolne 43, 88-320 Strzelno

4,5

7

Osoba fizyczna, Stodoły 12, 88-320 Strzelno

1,35

8
9

Osoba fizyczna, ul. Inowrocławska 12, 88-320 Strzelno
Osoba fizyczna, ul. Kardynała Wyszyńskiego 34,

2,7
1,8

10

Osoba fizyczna, ul. Sportowa 7, 88-320 Strzelno

0,22

11

Osoba fizyczna, Strzelno Klasztorne 13,

12
13

Osoba fizyczna, Ostrowo 91, 88-320 Strzelno
Osoba fizyczna, Książ 7, 88-320 Strzelno

0,7
10,76

14

Osoba fizyczna, Jeziorki 15, 88-320 Strzelno

2,5

15

Osoba fizyczna, Zofijówka 6, 88-320 Strzelno

1,2

16
17

Osoba fizyczna, Ciencisko 2, 88-320 Strzelno
Osoba fizyczna, Rzadkwin 1, 88-320 Strzelno

4,5
2,25

18

Osoba fizyczna, Bławaty 2, 88-320 Strzelno

1,95

19

Osoba fizyczna, Bożejewice 55, 88-320 Strzelno

2,25

20
21

Osoba fizyczna, Bożejewice 76, 88-320 Strzelno
Osoba fizyczna, Łąkie 45/1, 88-320 Strzelno

2,63
1,8

22

Osoba fizyczna, Ostrowo 71, 88-320 Strzelno

0,75

23

Osoba fizyczna, Wymysłowice 28, 88-320 Strzelno

3,1

24
25

Osoba fizyczna, Sławsko Dolne 31, 88-320 Strzelno
Osoba fizyczna, Wymysłowice 22, 88-320 Strzelno

3
2,33

26

Osoba fizyczna, Mirosławice 18, 88-320 Strzelno

2,7

27

Osoba fizyczna, Ostrowo 24, 88-320 Strzelno

1,65

2

RAZEM

70,77
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