
Szczuczyn: Usuwanie wyrobów zawieraj ących azbest z terenu 

miasta i gminy Szczuczyn  

Numer ogłoszenia: 114622 - 2011; data zamieszczenia : 16.05.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, 
tel. 086 2735080, faks 086 2735081. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczuczyn.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 
miasta i gminy Szczuczyn. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi 
polegające na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn, który obejmuje: 
odbiór, ważenie, wraz z załadunkiem z terenu miasta i gminy Szczuczyn wyrobów zawierających azbest, ich 
przewiezienie z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie. Przewidywana przez 
Zamawiającego ilość materiałów zawierających azbest wynosi: unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów 
zawierających azbest wraz z transportem - około 112 ton. Szczegółowy wykaz ilościowy zostanie przekazany 
Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wykaz w trakcie realizacji zadania może ulec zmianie. 
Podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób 
szacunkowy - wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie (zmniejszyć się lub zwiększyć) ze 
względu na kwotę dofinansowania zaproponowaną na realizację zadania na skutek wykonania dokładnych 
pomiarów lub ewentualnych nowych wniosków mieszkańców. Ponadto w ramach zamówienia wykonawca: 
zobowiązany jest do opakowania zdemontowanych, odbieranych wyrobów zawierających azbest w folię, 
złożenia w miejscu umożliwiającym podjazd samochodu celem odbioru i przewozu do miejsca 
unieszkodliwienia, do wykonania załadunku, transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunku. 
Zobowiązany jest również do ustalenia daty i godziny demontażu oraz odebrania wyrobów zawierających azbest 
z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa. Termin demontażu i odebrania wyrobów 
zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości. Po wykonaniu usługi polegającej na 
odbiorze wyrobów zawierających azbest, przewiezieniu wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu 
oraz odbioru do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, Wykonawca w 
terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi przedłoży Zamawiającemu: oświadczenie 
potwierdzające demontaż i/lub odbiór wyrobów zawierających azbest (potwierdzające ilość w Mg odebranych 
odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia), podpisane przez właściciela, u którego wykonano 
usługę oraz oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649), oraz karty przekazania odpadów w celu ich 
unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych zgodnie z 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).. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8. 
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: 31.10.2011. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed 
upływem terminu składania ofert - w wysokości: 1 000, 00 zł 
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 
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postepowaniu 
zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia zlożonego przez 
wykonawcę. 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postepowaniu 
zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia zlożonego przez 
wykonawcę. 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postepowaniu 
zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia zlożonego przez 
wykonawcę. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia niezbędnych do wykonania zamówienia - wg 
wzoru stanowiącego załącznik 9 do SIWZ 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postepowaniu 
zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia zlożonego przez 
wykonawcę. 
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 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  
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  
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  
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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 



III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1.Oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną 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 - wg wzoru 
stanowiącego załącznik 5 do SIWZ. 2.Oświadczenie, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 
października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 
2005 r. Nr 216, poz. 1824) - wg wzoru stanowiącego załącznik 6 do SIWZ. 3.Oświadczenie, że Wykonawca 
dysponuje przystosowanymi do zbiórki i transportu odpadów zawierających azbest środkami transportu, które 
spełniają warunki ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.) - wg wzoru stanowiącego załącznik 8 do SIWZ. 4.Oświadczenie, że 
Wykonawca posiada umowę z firmą, w której będą unieszkodliwione odpady azbestowe. Do oświadczenia 
należy załączyć kopię w/w umowy - wg wzoru stanowiącego załącznik 8 do SIWZ.; 5.Oświadczenie, że 
pracownicy, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest zostały przeszkolone przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego 
postępowania - wg wzoru stanowiącego załącznik 10 do SIWZ. 6.Aktualne zezwolenie w formie decyzji 
zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki 
odpadami wydane przez właściwy do tego organ (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 ze zmianami). 
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.um.szczuczyn.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. 
Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2011 godzina 
10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn - kancelaria. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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 
 


