
Wierzchowo: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Wierzchowo - etap I 

Numer ogłoszenia: 274088 - 2011; data zamieszczenia: 05.09.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wierzchowo , ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 0-94 3618327, faks 0-94 3618487. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchowo.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

azbest z terenu Gminy Wierzchowo - etap I. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy 

Wierzchowo w ilości ok. 23,30 tony. Usługa będzie polegać na demontażu pokryć dachów, ścian i 

innych elementów, zebraniu i transporcie oraz utylizacji zebranych materiałów w miejscach do tego 

przygotowanych ( specjalistyczne składowisko ) za potwierdzeniem każdego zdjęcia na podstawie 

karty usunięcia odpadu. Zadanie będzie wykonywane zgodnie z wieloletnim programem pn.: 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 wprowadzonym uchwałą Rady Ministrów 

z 14.07.2009 r. Terminy usunięcia azbestu z poszczególnych nieruchomości należy uzgodnić z 

właścicielem oraz przedstawić Zamawiającemu preliminarz rzeczowo- finansowy prac.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 45.26.26.60-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymagane 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać zezwolenie odpowiedniego 

organu i decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego zezwolenia i 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują usługi usuwania, zbierania, transportu 

i utylizacji odpadów zawierających azbest. Ocena spełniania warunku będzie dokonana 

na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należyta starannością; na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W 

takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i 

doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy 



wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć 

zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części lub całości zamówienia lub oddanie 

do dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry kierowania usługą wraz ze specjalistami 

przeszkolonymi w zakresie usuwania odpadów azbestowych, którzy posiadają wymagane 

uprawnienia oraz doświadczenie oraz zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w 

zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie określa się minimalnych standardów. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem robót 

rozbiórkowych z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) osobami lub podmiotami uprawnionymi do 

wykonywania prac związanych z usuwaniem, a następnie utylizacją zdemontowanych 

elementów zawierających azbest, 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. Nr 71 poz. 

649 ) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby 

te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie ustanawia się minimalnych standardów. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 



POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję  

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 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 dla wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  



 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Wykaz osób lub podmiotów, które będą wykonywały prace związane z rozbiórką i utylizacją 

elementów azbestowych (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest) wraz z kopią zezwolenia, pozwolenia, decyzji 

zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 2) Dotyczy podmiotów 

gospodarczych będących osobami fizycznymi. W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca 

oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy 

załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.wierzchowo.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. 

Długa 29. 78-530 Wierzchowo u p. Klaudii Kalinowskiej. 

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

14.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat. Urząd Gminy ul. Długa 29. 78-530 Wierzchowo. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009-2032 wprowadzonego uchwałą Rady Ministrów z 14.07.2009r. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


