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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”  

1. Zamawiający

    Gmina Miejska Hajnówka
    ul. A. Zina 1
    17-200 Hajnówka

2. Tryb udzielenia zamówienia

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

    Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów
    zawierających azbest z budynków osób fizycznych, na terenie miasta Hajnówka.
    CPV: 45262660-5
    a) demontaż, transport i utylizacja elementów pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
        - 3.593,80 m2, tj. ok. 48,52 Mg.
   b) odbiór, transport i utylizacja zdemontowanych elementów pokryć dachowych zawierających
       azbest (eternit)
       - 5.018,70 m2, tj. ok. 66,46 Mg.  

4. Termin wykonania zamówienia

    Wymagany termin wykonania zamówienia:  29 sierpnia 2013r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

    5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

          a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
              prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
              - posiadają uprawnienia w zakresie wytwarzania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających
                 azbest,

          b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
               - spełnieniem warunku będzie wykazanie, iż wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi
                 o wartości (netto) co najmniej 40 tys. zł. każda, polegające na usuwaniu wyrobów  
                 zawierających azbest.                                           

          c) dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
               zamówienia;
               - wykonawca musi dysponować co najmniej trzema osobami uprawnionymi do pracy
                 z odpadami zawierającymi azbest w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia
                 (demontaż, transport, utylizacja)               

          d) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
              - spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia - zał. nr 2 do SIWZ
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6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    6.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
          działalności lub czynności , należy złożyć następujące dokumenty:
          a) decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
          b) dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie utylizacji odpadów
               zawierających azbest lub dokument potwierdzający gotowość innego podmiotu do przyjęcia do
               utylizacji wyrobów zawierających azbest, łącznie z pozwoleniem tego podmiotu na 
               prowadzenie działalności w zakresie utylizacji wyrobów zawierających azbest.               

    6.2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada  wiedzę i doświadczenie, należy złożyć
          następujące dokumenty:
          a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
              ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
              wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
             oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - zał. nr 5 do SIWZ 

   6.3 W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim  potencjałem technicznym oraz
         osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:
         a) wykaz osób (min.3) przewidzianych do realizacji zadania  - zał. nr 6 do SIWZ,
             wraz z zaświadczeniami o ukończeniu przez nie szkolenia w zakresie pracy z odpadami 
             zawierającymi azbest.

    6.4 W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i 
          finansowej, należy złożyć następujące dokumenty:
           a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ

    6.5 Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
          o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2 do SIWZ.

    6.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
          zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej 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 wykonaniu
          zamówienia.

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
    wykonawcy składają następujące dokumenty:

   7.1 Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ   
   7.2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt5
        ustawy prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy
        kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ

8. Forma składania dokumentów.

    8.1 Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
          oryginałem przez wykonawcę.

    8.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje przekazuje się pisemnie na adres:
     Urząd Miasta Hajnówka
     ul. A. Zina 1
     17-200 Hajnówka
     lub faksem -   fax. (85) 674 37 46 oraz drogą elektroniczną – e.wiluk@hajnowka.pl 
     Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
      a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
          - Marta Kościeńczuk,      tel.  85 682 20 14
      b) w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia:
          - Eugeniusz Wiluk,     tel. 85 682 27 02

10. Wymagania dotyczące wadium

       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Termin związania ofertą

    Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert    

     12.1 Wykonawca  ma  prawo  złożyć  tylko  jedną  ofertę  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.
     12.2 Oferta  powinna  być  sporządzona  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  Nr 1  do  SIWZ.
     12.3 Ofertę  należy  sporządzić  w  formie  pisemnej, w  języku  polskim, trwałą  techniką pisarską     
     12.4 Oferta  oraz  wszystkie  wymagane  druki, oświadczenia, dokumenty, opracowane  zestawienia   
             i  wykazy  składane  wraz  z  ofertą  wymagają  podpisu  osób  uprawnionych  do  
             reprezentowania  Wykonawcy  w  obrocie  gospodarczym, zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym     
             i  przepisami  prawa.
    12.5 Oferta i załączniki  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  wymagają  
              załączenia  właściwego  pełnomocnictwa  lub  umocowania  prawnego.
    12.6 Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  dokumenty, oświadczenia  i  załączniki  wymagane  
             postanowieniami  niniejszej  specyfikacji.     
    12.7 Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  naniesione  w  czytelny  
           sposób  i  parafowane  własnoręcznie  przez  osobę/y  podpisującą  ofertę.     

    10.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie w siedzibie 
             zamawiającego. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do
             zamawiającego na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz
             oznakowane następująco: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Oferta”  

13.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

      13.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
              Urząd Miasta Hajnówka
              ul. A. Zina 1
              17-200 Hajnówka
              pokój nr 219
              do dnia 2014.03.21          do godz. 1000

      13.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:
              Urząd Miasta Hajnówka
              ul. A. Zina 1
              17-200 Hajnówka
               pokój nr 211
               w dniu 2014.03.21         o godz. 1015
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14. Opis sposobu obliczenia ceny

      14.1 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją 
              zamówienia: koszt robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu, koszt robót 
              nieprzewidzianych a  niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz  wszystkie inne
              koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
     14.2 Wykonawca ma wkalkulować w cenę  zmianę cen czynników produkcji w okresie
              realizacji umowy. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną,
              jednoznaczną i ostateczną.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
      podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

      Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

      a) cena                              - 100%  

      Liczba punktów, jaką uzyska każda z ocenianych ofert zostanie obliczona w następujący sposób:
              Cmin                             
     P =  --------- x 100 
              Cof                    
     Oznaczenia:
     Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert (obliczona, jako suma iloczynów cen jednostkowych i
               przewidywanych ilości eternitu w Mg)
     Cof   - cena aktualnie ocenianej oferty (obliczona, jak wyżej)

     Liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cyfry od 0 do 4
      występujące na trzecim miejscu po przecinku zaokrąglają liczbę w dół. 
     Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę
     punktów.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
      zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego   

    16.1 Wykonawca, którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  zawarciem  umowy  
            jest  zobowiązany  do :           
           a) przedłożenia  umowy  regulującej  współpracę  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się       
               o  udzielenie  zamówienia, o ile taka konieczność zaistnieje,
           b) złożenia  informacji  o  osobach  prawnie  umocowanych  do  zawarcia  umowy  i  okazania  
               pełnomocnictwa  o  ile  taka  konieczność  zaistnieje,

    16.2 Wybranemu  wykonawcy  Zamawiający  określi miejsce  i  termin  podpisania  umowy.      

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

     Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

      Wykonawca podpisze z zamawiającym umowę na warunkach określonych we wzorze umowy
      będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ.

19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Prawo
      zamówień publicznych. 
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27. Wykaz załączników będących integralną częścią niniejszej specyfikacji      

      1 – formularz ofertowy
      2 -  wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
      3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
      4 -  wzór dot. należności do grupy kapitałowej
      5 -  wzór wykazu usług.
      6 -  wzór wykazu osób      
      7 - wzór umowy       Z a t w i e r d z i ł :

            Burmistrz Miasta Hajnówka

Hajnówka, dnia 2014.03.12                                                                         Jerzy Sirak
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