
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 134346-2014 z dnia 2014-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów z nieruchomości osób fizycznych oraz z obiektów użyteczności publicznej i innych

obiektów stanowiących własność gminy Staszów,...

Termin składania ofert: 2014-04-28

Staszów: Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Staszów w 2014 roku

Numer ogłoszenia: 103549 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134346 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2014

roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów z nieruchomości osób

fizycznych oraz z obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność gminy Staszów, obejmujące: a) demontaż wyrobów zawierających azbest w ilości

około 5465m2; b) załadunek, opakowanie i oznakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu oraz składowanych na posesjach, w ilości około 10 346 m2 , w tym: -demontaż, załadunek,

opakowanie i oznakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących

własność osób fizycznych oraz budynków użyteczności publicznej, w ilości około 5465 m2 : -Staszów miasto - 1960 m2, 15 nieruchomości; -Czajków Płd. - 100 m2, 1

nieruchomość; -Czernica - 180 m2, 1 nieruchomość -Dobra - 90 m2 1 nieruchomość; -Gaj Koniemłocki - 270 m2, 1 nieruchomość -Kopanina -80m2 , 1 nieruchomość -Kurozwęki

- 570 m2 , 3 nieruchomości; -Krzczonowice -200 m2, 1 nieruchomość -Niemścice -140 m2 , 1 nieruchomość -Oględów- 170 m2 , 1 nieruchomość -Smerdyna -150 m2, 1

nieruchomość; -Stefanówek -200 m2, 1 nieruchomość; -Sielec - 100 m2, 1 nieruchomość; -Ponik - 120 m2, 1 nieruchomość; -Wiązownica Kolonia - 420 m2, 3 nieruchomości;

-Wiśniowa Poduchowna - 415 m2, 3 nieruchomości; -Wola Wiśniowska -120 m2, 1 nieruchomość; -Wiśniowa - 180 m2, 1 nieruchomość -załadunek, opakowanie i oznakowanie,

transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku wyrobów zawierających azbest składowanych na posesjach stanowiących własność osób fizycznych w ilości ok. 4881

m2 : -Staszów miasto - 360 m2, 3 nieruchomości; -Czajków Płn. - 200 m2, 1 nieruchomość -Dobra -150 m2, 1 nieruchomość; -Koniemłoty -330 m2 , 3 nieruchomości; -Kurozwęki

-125m2, 1 nieruchomość; -Lenartowice -150 m2, 1 nieruchomość; -Łaziska -240 m2, 1 nieruchomość; -Niemścice -320 m2, 2 nieruchomości; -Oględów- 456 m2 , 3

nieruchomości; -Podmaleniec -340 m2, 2 nieruchomości; -Sielec -190 m2, 2 nieruchomości; -Smerdyna - 490 m2 , 2 nieruchomości; -Wiązownica Mała - 70 m2 , 1 nieruchomość;

-Wiśniowa - 90 m2, 1 nieruchomość; -Wiśniowa Poduchowna -330 m2, 2 nieruchomości; -Wola Osowa- 100 m2, 1 nieruchomość -Wola Wiśniowska -130 m2, 1 nieruchomość;

-Wólka Żabna - 120 m2, 1 nieruchomość; -Ziemblice- 400 m2, 2 nieruchomości, -Krzczonowice - 290 m2,,2 nieruchomości. Wskazane powyżej ilości mogą ulec zmianie

uwzględniając, ze podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości i przysługujące im uprawnienie do odstąpienia od zrealizowania ich wniosku. Wycofanie się z

korzystania z usługi przez właściciela (posiadacza) nieruchomości, a także wprowadzenie zmian dotyczących ww. ilości nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do domagania się

od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych oraz zapłaty należności za niewykonaną usługę. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest może

nastąpić, zgodnie z zasadą bliskości - art. 20 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.) - wyłącznie na najbliższym

składowisku odpadów niebezpiecznych, którego zarządzający posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. c)

potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest

celem przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, drugi dla właściciela nieruchomości; d) udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce

unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu - sporządzona w trzech egzemplarzach: dla Zamawiającego, dla Wykonawcy, dla odbiorcy odpadu); e) Zakres prac i termin

wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości. Wykaz nieruchomości doręczony będzie Wykonawcy po podpisaniu umowy. f) Wykonawca w

ramach ceny ofertowej powinien zapewnić m. in.: -organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest

wykonywana, -uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z

nimi. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności: -ustawą z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), -ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze

zm.), -ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.), -ustawą z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów

niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r., Nr 199, poz. 1671 ze zm.), -rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. 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. 2005r. Nr

216,poz.1824). -rozporządzeniem 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 2004r., Nr 71, poz. 649 ze zm.), -rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające
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azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31). Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 1. Cena wybranej oferty4): -cena

jednostkowa brutto za demontaż 1 m2 wyrobów zawierających azbest: 2,92 zł (słownie złotych: dwa złote 92/100), -cena jednostkowa brutto za załadunek, opakowanie i

oznakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyrobów

zawierających azbest pochodzących z demontażu oraz składowanych na posesjach - za 1 m2: 3,56 zł, (słownie złotych: trzy złote 56/100) 2. Oferta z najniższą ceną5): -cena

jednostkowa brutto za demontaż 1 m2 wyrobów zawierających azbest: 2,92 zł (słownie złotych: dwa złote 92/100), -cena jednostkowa brutto za załadunek, opakowanie i

oznakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyrobów

zawierających azbest pochodzących z demontażu oraz składowanych na posesjach - za 1 m2: 3,56 zł, (słownie złotych: trzy złote 56/100) 3. Oferta z najwyższą ceną5): -cena

jednostkowa brutto za demontaż 1 m2 wyrobów zawierających azbest: 6,70 zł (słownie złotych: sześć złoty 70/100), -cena jednostkowa brutto za załadunek, opakowanie i

oznakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyrobów

zawierających azbest pochodzących z demontażu oraz składowanych na posesjach - za 1 m2: 4,86 zł, (słownie złotych: cztery złote 86/100).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83236,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 52789,56

Oferta z najniższą ceną: 52789,56 / Oferta z najwyższą ceną: 86897,06

Waluta: PLN.
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