
   

Kampinos: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos 

Numer ogłoszenia: 202246 - 2009; data zamieszczenia: 19.06.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy Kampinos , ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, woj. mazowieckie, tel. 0-22 725-00-40, faks 0-
22 725-04-44. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usuwanie pokryć 
dachowych zawierających azbest oraz ich utylizacja. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest, w 
sposób uwzględniający wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w 
sprawie sposobu i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 49) w budynkach na 
terenie Gminy Kampinos. 2.Zabezpieczenie zdemontowanych odpadów przed wtórnym pyleniem. 3.ZwaŜenie pozyskanych odpadów z 
określonych posesji i udokumentowanie masy (cięŜaru) odpadów. 4.Transport odpadów prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie w 
zakresie zbierania lub transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 5.Składowanie odpadów zawierających azbest za 
składowisku posiadającm zezwolenie na składowanie tego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) 
właścicieli budynków przewidywalna ilość pokryć dachowych w ramach usługi kompleksowej tj. demontaŜu, transportu i utylizacji wynosi 



około 7 405 m2. Wysokość budynków, na których znajduje się azbest do zdemontowania mieści się w granicach 7-10 metrów. Zamawiający 
przewiduje, Ŝe około 3 307 m2 pokryć dachowych będzie podlegało usłudze niekompleksowej tj. zabraniu, transporcie i utylizacji. W 
przypadku nowych zgłoszeń mieszkańców nie wyklucza się zwiększenia ilości pokryć dachowych przewidzianych do usunięcia. Wartość 
zadania moŜe równieŜ ulec zmianie w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości.. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8. 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.08.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie Ŝądał wpłaty wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie 
zamówienia publicznego moŜe ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt1-4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz niŜej wymienione warunki tj.: 1)Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia: 3)Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 4)nie 
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w Rozdziale VI specyfikacji..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawców złoŜenia łącznie z formularzem ofertowym poniŜszych załączników i 
oświadczeń: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed terminem składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyŜej 
wymienione oświadczenie musi złoŜyć kaŜdy z podmiotów występujących wspólnie. 2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 



urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie, w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyŜej wymienione zaświadczenie musi 
złoŜyć kaŜdy z podmiotów występujących wspólnie.. 3.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi odpowiadające swoim 
rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc 
wykonania oraz telefonu kontaktowego do zamawiającego, według druku Zamawiającego (załącznik nr 2) 4.Wykaz osób i podmiotów, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg druku Zamawiającego (załącznik nr 3). 
JeŜeli Wykonawca takich osób lub podmiotów nie posiada - winien załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do niniejszego wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające 
posiadanie przeszkolenia w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, potencjał osobowy Wykonawców występujących 
wspólnie, łącznie musi spełniać wymagane w SIWZ warunki. 5.Decyzję Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego zatwierdzającą 
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 6.Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001r. 
O odpadach (Dz.U.01.62.628) lub umowa z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia 
zezwolenia) - w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych. 7.Umowę dotyczącą utylizacji odpadów (z zakładem na 
przyjęcie materiałów zawierających azbest) Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty: 1.oświadczenia o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg druku Zamawiającego (załącznik nr 1) 
2.w przypadku korzystania z usług Podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, według załącznika nr 4 - informacja o podwykonawcach 3.zestawienie ofertowo - cenowe 
przedmiotu zamówienia, według załącznika nr 5 4.oświadczenie o dysponowaniu pojazdem/pojazdami przystosowanymi do transportu 
wyrobów zawierających azbest, według załącznika nr 6 5.wypełniony formularz ofertowy, 6.podpisany projekt umowy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 



IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kampinos.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3 05-085 
Kampinos. 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd 
Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos (pokój nr 9). 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  NIE DOTYCZY. 

 
 


