Kowalewo Pomorskie, 13.05.2013r.
OŚRiEG.271.3.2013
GMINA KOWALEWO POMORSKIE
PLAC WOLNOŚCI 1
87 – 410 KOWALEWO POMORSKIE
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie,
NIP: 5030022196
um.kowalewo@wp.pl
tel. 56 684 10 24, 56 684 29 75; fax. 56 684 10 71
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia – www.kowalewopomorskie.ornet.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art.
10 ust. 1 oraz art. 39 – 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2.2 Realizacja zamówienia będzie finansowania w 100% z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Płatnikiem za realizację zamówienia
będzie Gmina Kowalewo Pomorskie.
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie w
Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy Plac Wolności 3, biuro nr 3.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Demontaż, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”.
4.2 Szacowana ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia: 120,56 Mg.
4.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90650000 – 8 – Usługi usuwania azbestu
45262660 – 5 – Usuwanie azbestu
4.4 Zakres zadania obejmuje:
1) demontaż pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych;

łącznie 38 budynków,
2) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) przygotowanie transportu i załadunek,
4) uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest
oraz oczyszczenie terenu z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający emisję
do środowiska,
5) transport i przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie
zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów,
4.5 Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia również:
1) organizację i zabezpieczenie placu robót,
2) naprawę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac lub
prac Podwykonawcy,
3) załatwienie wszelkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4.6 Szczegółowy przedmiot zamówienia określa przedmiar robót – załącznik nr 8 do
SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Informacja dotycząca udziału Podwykonawców w przedmiocie zamówienia.
6.1 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego
zamówienia.
6.2 Zamawiający nie dopuszcza, że wykonanie zamówienia w całości Wykonawca
powierza podwykonawcom. Możliwe jest jednak, że cześć zamówienia mogą
wykonać podwykonawcy jednak jeżeli wraz z ofertą Wykonawca wykażę którą
cześć wykonania zamówienia powierzą podwykonawcom. W przypadku braku
takiego wskazania w ofercie, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza
powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
6.3 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi,
które wykona przy pomocy podwykonawców oraz jest zobowiązany do zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom we własnym zakresie. Wykonawca przed
podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę
zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części zamówienia, którą zamierza
powierzyć mu do wykonania. W przeciwnym razie inwestor uzna, iż przedmiot
zamówienia realizowany jest przez wykonawcę.
7. Termin wykonania zamówienia:
7.1 Wymagany termin wykonania zamówienia – do 31 października 2013r.
7.2 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić realizację zadania w terminach
uzgodnionych z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości wymienionych w
przedmiarach robót, z zachowaniem terminu o którym mowa powyżej.
7.3 Terminem wykonania zamówienia jest dzień sporządzenia protokołu odbioru
końcowego robót.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
8.1 O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5) spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty
na ich potwierdzenie.
8.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców,
którzy nie spełniają w/w warunków oraz nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 i2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie wg formuły spełnia/nie spełnia na
podstawie informacji zawartych w dokumentach wymaganych w SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać iż w/w warunki wykonawca
spełnia.
9. Informacja na temat wadium:
Informacja na temat wadium: 1000,00 zł (słownie tysiąc złotych 00/100).
Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, sposób przekazania: na konto
Zamawiającego BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052
lub w jednej z poniższych form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 20007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z
warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oceny Zamawiający stosować będzie
kryterium ceny – CENA 100%
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny – przyjmuje
się 10.
Wartość punktowa oferty obliczana będzie wg wzoru:
Cena oferty najniższej brutto
x 10 pkt x 100%
Cena oferty badanej brutto

____________________________________________

11. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
(sekretariat)
do dnia – 21.05.2013 r. do godz. 9.00
Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub
drugiej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta winna być
zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
oraz oznaczona: „Przetarg nieograniczony na demontaż, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo
Pomorskie”.
12. Termin związania ofertą: okres 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 – 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
17. Zamawiający nie przewiduje prowadzonej aukcji elektronicznej.
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.05.2013r. o godz. 9.15 w Urzędzie
Miejskim w Kowalewie Pomorskie, ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), sala
posiedzeń.

/-/ z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca – Pełnomocnik Burmistrza

A.Grzelak

OŚRiEG.271.3.2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie,
NIP: 5030022196
um.kowalewo@wp.pl
tel. 56 684 10 24, 56 684 29 75; fax. 56 684 10 71
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia – www.kowalewopomorskie.ornet.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 10 ust.
1 oraz art. 39 – 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Realizacja zamówienia będzie finansowania w 100% z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Płatnikiem za realizację zamówienia będzie
Gmina Kowalewo Pomorskie.
III.Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”.
2. Szacowana ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia: 120,56 Mg.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90650000 – 8 – Usługi usuwania azbestu
45262660 – 5 – Usuwanie azbestu
4. Zakres zadania obejmuje:
1) demontaż pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych;
łącznie 38 budynków,
2) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) przygotowanie transportu i załadunek,
4) uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz
oczyszczenie terenu z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający emisję do
środowiska,
5) transport i przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie
zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów,
5. Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia również:
1) organizację i zabezpieczenie placu robót,
2) naprawę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac lub
prac Podwykonawcy,
3) załatwienie wszelkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa przedmiar robót – załącznik nr 8 do
SIWZ.
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IV. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
V. Informacja dotycząca udziału Podwykonawców w przedmiocie zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego
zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza, że wykonanie zamówienia w całości Wykonawca powierza
podwykonawcom. Możliwe jest jednak, że cześć zamówienia mogą wykonać
podwykonawcy jednak jeżeli wraz z ofertą Wykonawca wykażę którą cześć wykonania
zamówienia powierzą podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania w
ofercie, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części
zamówienia podwykonawcom.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykona przy pomocy podwykonawców oraz jest zobowiązany do zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom we własnym zakresie. Wykonawca przed podpisaniem
umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z
podwykonawcą ze wskazaniem tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć mu do
wykonania. W przeciwnym razie inwestor uzna, iż przedmiot zamówienia realizowany
jest przez wykonawcę.
VI. Termin wykonania zamówienia:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do 31 października 2013r.
2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić realizację zadania w terminach
uzgodnionych z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości wymienionych w
przedmiarach robót, z zachowaniem terminu o którym mowa w pkt V.1.
3. Terminem wykonania zamówienia jest dzień sporządzenia protokołu odbioru
końcowego robót.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają
aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych oraz aktualną
decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym
zawierających azbest) wydaną przez właściwy do tego organ,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca powinien przedstawić wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4
do SIWZ)
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub
usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydanie nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,o którym
mowa powyżej,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia. Samochód winien być wyposażony w HDS
dostosowany do przewozu materiałów niebezpiecznych, a jego gabaryty winny
pozwolić na dojazd do miejsc trudno dostępnych (wąskie ulice i drogi) z
urządzeniem umożliwiającym określenie masy odbieranego odpadu (waga
hakowa od 100 kg do 2000 kg)
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca powinien znajdować się w
sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonane zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Potwierdzeniem sytuacji
ekonomiczno – finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będzie
oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na
podst. art. 22 ust. 1 Pzp. Ponadto Wykonawca powinien potwierdzić posiadanie
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia /
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub
oświadczeniach, wyszczególnionych w rozdz. VII i VIII SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego
wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia przez niego dodatkowych
wyjaśnień na temat złożonej oferty.
VIII.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym
postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ;
2) kopię aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych wydanego
w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.
21);
3) kopię aktualnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
obejmującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających
azbest) wydaną przez właściwy do tego organ,
4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych 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 dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie –
załącznik nr 4 do SIWZ;
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacje o podstawie
dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SIWZ;
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6) 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 do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
7) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5 do SIWZ;
8) sprawozdania finansowego w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części. W przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za
okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres;
9) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia
zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 i 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społecznie, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenia zamówienia abo składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego 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 zamówienie albo składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt VIII ppt 2 poz. 1 - 6, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. VI pkt. 2 poz. 5
zastępuje się je zaświadczeniem właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą.
4. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej – załącznik nr 10 do SIWZ.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
– określonych w rozdziale VII, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca jest zobowiązany 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.
6. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w niniejszej specyfikacji w rozdziale
VIII ust.2 pkt. 1) i 2) oraz ust. 4 przedstawia każdy z członków konsorcjum oddzielnie
natomiast pozostałe dokumenty przedstawia się wspólnie.
4. Pozostałe oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
2) wypełniony kosztorys ofertowy – załącznik nr 9 do SIWZ,
3) aktualna umowa bądź wstępne porozumienie ze składowiskiem, działającym zgodnie
z obowiązującym prawem,
4) oświadczenie wykonawcy o odbyciu szkoleń i posiadaniu odpowiednich uprawnień
personelu przewidzianego do realizacji zamówienia w zakresie bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy.
IX. Informacje o sposobie porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób trzecich do
porozumiewania się z wykonawcami.
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1. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
Edyta Jasińska – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3, 87 – 410
Kowalewo Pomorskie, tel. 56 684 29 75.
2. Pytania należy kierować pisemnie, dopuszczą się przesłanie pytań faksem lub drogą
elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres
Zamawiającego. Pytania Wykonawców muszą być skierowane na adres:
Urząd Miejski
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
faks: 56 684 10 71
e-mail: um.kowalewo@wp.pl
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
formy pisemnej postępowania.
4. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie
Wykonawcom którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamiesza wyjaśnienia na stronie internetowej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zamiany lub uzupełniania przekazane zostaną,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia.
X. Wymagania dotyczące wadium: Wymagania dotyczące wadium - 1000,00 zł.
XI. Termin związania ofertą: 30 dni
XII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Przygotowanie oferty:
1) oferta winna być sporządzona według wzoru „formularz ofertowy” stanowiącego
załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji;
2) każdy oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę;
3) oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę
uprawioną do składania woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest
dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa;
4) wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione;
5) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i
załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Dokumenty powinny
być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorcami – załącznikami;
6) wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty;
7) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę;
8) zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej;
9) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
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10) każda strona kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego
powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez jedną z osób
upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie
prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie;
11) dla ułatwienia prac Zamawiającego jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia
1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z
późn. zm.) w tym art. 11 powyższej ustawy, informacje te mogą być wyodrębnione
w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy.
Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca
winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie
ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
2. Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej
zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
oraz oznaczona: „Przetarg nieograniczony na demontaż, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności na
zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przez wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub
pocztą kurierką – jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
XIII. Miejsce składania i otwarcia ofert:
1. Składanie ofert:
1) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
(sekretariat)
do dnia – 21.05.2013r. do godz. 9.00
2) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Otwarcie ofert:
1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.05.2013r. o godz. 9.15 w Urzędzie
Miejskim w Kowalewie Pomorskie, ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), sala
posiedzeń;
2) otwarcie ofert jest jawne;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom
kwot, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) po otwarciu ofert zostaną podane: nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacja dot. ceny ofert.
XIV. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i musi być
przedstawiona następująco:
1) cena za wykonanie zadania bez podatku VAT, plus stawka podatku VAT, to jest
łączna należność z wartością podatku VAT (cena oferty);
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2) cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dostarczonych do SIWZ
dokumentów;
3) wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą
prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;
4) zamawiający nie przewiduje korekty ceny ryczałtowej ustalonej przez wybranego
Wykonawcę z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie
prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu
rzeczowego zgodnie z technologią robót i zabezpieczenia interesu osób trzecich, a
których zamawiający nie był w stanie przewidzieć;
5) do obliczenia ceny służą:
a) wizja lokalna,
b) przedmiar robót,
c) kosztorysowe normy określone w odpowiednich katalogach, np. KNR.
6) wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej netto i brutto inne nakłady wynikające z
przedmiotu zamówienia wpływające na wartość robót, a w szczególności:
a) zakupu oraz montażu znaków, instrukcji i podręcznego sprzętu ppoż. i bhp.,
b) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do
wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,
c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonania usługi,
d) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny,
e) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż,
f) utrzymania terenu, na którym będzie wykonywana usługa w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci,
g) umożliwienia wstępu na teren, na którym będzie wykonywana usługa
pracownikom organom nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje
kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,
h) uporządkowania terenu wykonania usługi po zakończeniu robót,
i) ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi (np. pożar, uszkodzenia istniejących
budynków) oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania.
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz
z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oceny Zamawiający stosować będzie
kryterium ceny – CENA 100%
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny – przyjmuje się 10.
Wartość punktowa oferty obliczana będzie wg wzoru:
Cena oferty najniższej brutto
____________________________________________

x 10 pkt x 100%

Cena oferty badanej brutto
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji i która
uzyska największą liczbę punktów zostanie oceniona jako oferta najkorzystniejsza.
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
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XVI. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. W sporządzonej ofercie Wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej
SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
3. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi jednocześnie
na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie
Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, a także zamieszczenie
na stronach internetowych zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że nastąpią przesłanki do unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm..).
5. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminy składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania
po upływie terminy składania ofert);
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie
wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy:
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do
SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
2. Projekt umowy jest wiążący dla Wykonawcy i na jego podstawie zostanie zawarta umowa z
wybranym Wykonawcą.
3. W przypadku wycofania się któregokolwiek z zarządców bądź właścicieli nieruchomości
wymienionych w przedmiarach robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
dopuszcza się zmniejszenie wielkości zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w przypadku nie
przyznania Zamawiającemu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli
realizacja zamówienia nie będzie możliwa w związku z niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi i Zamawiający uzyska zgodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę terminu zakończenia realizacji zamówienia.
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XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych
w Dziale VI – Środku ochrony prawnej.

XX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXI. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 – 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
XXII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do
porozumiewania się drogą elektroniczną:
• adres poczty elektronicznej: um.kowalewo@wp.pl
• adres strony internetowej: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
XXIV. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXV. Zamawiający nie przewiduje prowadzonej aukcji elektronicznej.
XXVI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
/-/ z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca – Pełnomocnik Burmistrza

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik Nr 2.
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 3.
4. Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 4.
5. Wykaz kadry – Załącznik Nr 5.
6. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem/ pojazdami przystosowanymi do transportu
materiałów niebezpiecznych – Załącznik Nr 6.
7. Wzór umowy – Załącznik Nr 7.
8. Przedmiar robót – Załącznik Nr 8.
9. Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 9.
Kowalewo Pomorskie, 13.05.2013
Agnieszka Grzelak
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
...............................................

(pieczęć wykonawcy)

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
FORMULARZ OFERTOWY
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON............................................................................ Nr NIP ..........................................................................
Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................
e-mail .............................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”.
składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w SIWZ za cenę ogółem ryczałtową brutto:
................................................................................................................................................
(słownie : ...........................................................................................................................),
w tym:
wartość netto: ......................................................................................................................
(słownie: ................................................................................................................. złotych)
podatek VAT : ....................................................................................................................
(słownie:................................................................................................................... złotych)

w tym:
za 1 Mg azbestu (demontaż, transport i utylizacja) …....................................... netto
….............................................. brutto, (słownie: ….......................................................)
za 1 Mg azbestu (transport i utylizacja) …........................................................... netto
….............................................. brutto, (słownie: ….......................................................)

Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, opakowanie odpadów
azbestowych, koszty dojazdu itp.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 31
października 2012 r.
Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy/ w istotnych dla stron
postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, wzorem umowy, przedmiarem robót i nie wnosimy zastrzeżeń oraz
otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania Oferty.
Podwykonawcom zamierzam powierzyć do wykonania następującą część zamówienia:
/jeżeli dotyczy/.................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się :
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................

..............................., dn. ..............................

......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

................................................................
(pieczęć wykonawcy)

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.) dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................., dn. ..............................

...............................................................................................
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................................
(pieczęć wykonawcy)

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia

Niniejszym oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia z na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010r,. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.).

..............................., dn. ..............................

...............................................................................................
(podpis osoby uprawnionej)

..........................................
..........................................

Załącznik Nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”
WYKAZ USŁUG W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, WYKONANYCH W
OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ALBO WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
POSTEPOWANIU, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE, Z PODANIEM ICH RODZAJU I
WARTOŚCI, DATY I MIEJSCA WYKONANIA ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE
NALEŻYCIE.

LP.

Nazwa zadania

Data wykonania Wartość wykonanych usług z
VAT-em

Nazwa Odbiorcy

Uwagi

OGÓŁEM:
Uwaga! Wymienione usługi muszą być potwierdzone dokumentami (załączonymi do oferty).

.................................... dnia...........................2013 r.

......................................................
(podpis osoby uprawnionej)

..........................................
..........................................

Załącznik Nr 5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”
WYKAZ KADRY PO STRONIE WYKONAWCY, KTÓRA BĘDZIE WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA.

Nr

Imię
Nazwisko

Adres

Nr telefonu
kontaktowego

Zakres czynności
przewidzianych do
wykonania

Uwaga! Wymienione usługi muszą być potwierdzone dokumentami ( załączonymi do oferty).

.................................... dnia...........................2013 r.

................................................
(podpis osoby uprawnionej)

..........................................
..........................................

Załącznik Nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”
OŚWIADCZENIE
O DYSPONOWANIU POJAZDEM/POJAZDAMI PRZYSTOSOWANYMI DO TRANSPORTU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST

Lp.
1.

Marka i model pojazdu

Rok produkcji

2.
3.
4.

.................................... dnia ........................... 2013 r.

................................................
(podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
- projekt UMOWA NR
zawarta w dniu …..................... w Kowalewie Pomorskim, pomiędzy Gminą Kowalewo
Pomorskie, Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie zwaną w dalszej treści umowy
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie –
Andrzeja Grabowskiego,
a ….............................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…...............................................................................................................................................
o następującej treści:
§1
1. Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
znak sprawy …............................. z dnia …............................. Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie w zakresie:
„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Kowalewo Pomorskie”.
2. Przedmiot zadania, o którym mowa w ust. 1 obejmuje demontaż, transport i
utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości
osób fizycznych z Gminy Kowalewo Pomorskie.
3. Szczegółowy zakres zadania, o którym mowa w ust. 1 określa przedmiar robót
stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie objęte umową według przedłożonego
przez Zamawiającego przedmiaru robót, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w
terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
5. Rzeczywista ilość unieszkodliwionych odpadów może ulec zmianie w stosunku do
wartości określonych w przedmiarach robót.
§2
1. Termin wykonania robót objętych umową ustala się do dnia 30.10.2013r.
2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić realizację zadania w terminach
uzgodnionych z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości wymienionych w
przedmiarach robót, z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. 1.
3. Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, jest dzień sporządzenia
protokołu końcowego odbioru robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru prac z
poszczególnymi właścicielami nieruchomości wymienionymi w przedmiarach robót.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania robót, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa w związku z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i Zamawiający uzyska zgodę
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę
terminu zakończenia realizacji zamówienia.
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§3
1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości:
• za 1 Mg azbestu (demontaż, transport i utylizacja) ….......................netto,
…..........................brutto (słownie: ….............................................)
• za 1 Mg azbestu (transport i utylizacja) …............................................… netto,
….......................... brutto (słownie: ….............................................)
2. Realizacja zamówienia będzie finansowana w 100% z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Płatnikiem za realizację zamówienia
będzie Gmina Kowalewo Pomorskie.
3. Strony umowy stwierdzają, że wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1
zostało poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za
interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z
okresem rękojmi bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy oraz
pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy wg umowy i wszystko, co konieczne
dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz
niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie
rękojmi.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy i zapłaty umówionego
wynagrodzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania
poniższych czynności:
a) zakupu oraz montażu znaków, instrukcji i podręcznego sprzętu ppoż. i bhp.,
b) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii i decyzji
niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,
c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu, na którym będzie wykonywana usługa,
d) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy,
e) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
f) utrzymania terenu wykonania usługi w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
śmieci,
g) umożliwienia wstępu na teren wykonania usługi pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym
przedstawicielom Zamawiającego,
h) uporządkowania terenu wykonania usługi po zakończeniu robót,
i) ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi (np. pożar) oraz od odpowiedzialności
cywilnej, na cały czas jej trwania.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości robót i materiałów użytych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, na każdym jego etapie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
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wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację
części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
wystąpienia zdarzenia lub okoliczności.
5. Należność zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Fakturę należy wystawić na Gmina Kowalewo Pomorskie z siedzibą Plac Wolności
1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie, NIP 5030022196.
§5
Strony ustalają, że:
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po całkowitym zakończeniu i protokolarnym
odbiorze przedmiotu zadania. Do dnia odbioru zadania Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów pochodzących z
demontażu wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów
niebezpiecznych (karty przekazania odpadu).
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót wraz z
załączonym potwierdzeniem przyjęcia odpadów na składowisko odpadów
niebezpiecznych.
3. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie dokonana w terminie do 14 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może
obniżyć wynagrodzenie,
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze VAT,
termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca
usunie stwierdzone uchybienia.
6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku
Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę.
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy karę umowną w wysokości
0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki,
b) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,5 % łącznego
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 nin. umowy, za każdy
dzień przerwy,
c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi - w wys. 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3
ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie
usterek;
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wys. 20% łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający, w wys. odsetek ustawowych.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w
przypadku poniesienia szkody wyższej od ustalonej kary umownej.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wymagalnych kar umownych
z należnego mu wynagrodzenia.
§7
1. W przypadku przerwy w robotach trwającej powyżej 15 dni z winy Wykonawcy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym oraz naliczyć
karę umowną, o której mowa w § 6 ust.2 pkt. d.
2. Zamawiającemu przysługuje oprócz przypadku wskazanego w ust.1 powyżej prawo
do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy
niezgodnie z warunkami i terminami określonymi w niniejszej umowie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na
piśmie pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
5. Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie uzgodnionym z
Zamawiającym.
6. Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających w terminie 15 dni.
§8
1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie
swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach,
gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało
zaistnieniem siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą,
działaniami lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było
przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania umowy. Za okoliczności
stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim
wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także
4

3.
4.
5.

6.

nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów
mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest
niezależna od stron umowy.
Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą o
przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie
ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda ze
stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Częściowe wynagrodzenie dotyczy również uregulowań zawartych w § 5 i § 6 ust. 2
pkt c oraz ust. 5
§9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za
obopólną zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności i na
zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub
z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej
wierze i poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie
rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu
nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.
§ 10
1. Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy
umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
2. W przypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na
piśmie o tym fakcie drugą stronę.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w
ust 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie
adresu.
4. Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na
wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.
§ 11

5

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera 6 ponumerowanych i parafowanych stron.
§ 12
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia …........................................
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Przedmiar robót.

ZAMAWIAJĄCY :
…..................................................

WYKONAWCA :
…..................................................

A.Grzelak

6

Załącznik Nr 8 do SIWZ
…..........................................
(pieczęć wykonawcy)

Przedmiar robót
Nr poz.
1

Podstawa
2

1

kalkulacja własna

2

kalkulacja własna

3

kalkulacja własna

4

kalkulacja własna

5

kalkulacja własna

6

kalkulacja własna

7

kalkulacja własna

8

kalkulacja własna

9

kalkulacja własna

10

kalkulacja własna

11

kalkulacja własna

12

kalkulacja własna

13

kalkulacja własna

14

kalkulacja własna

15

kalkulacja własna

16

kalkulacja własna

17

kalkulacja własna

18

kalkulacja własna

19

kalkulacja własna

20

kalkulacja własna

21

kalkulacja własna

22

kalkulacja własna

23

kalkulacja własna

24

kalkulacja własna

25

kalkulacja własna

26

kalkulacja własna

27

kalkulacja własna

28

kalkulacja własna

29

kalkulacja własna

30

kalkulacja własna

Opis robót
3
1.Plac Wolności2, 87-410 Kowalewo Pomorskie (budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
2.Nowy Dwór 39, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
3. Elzanowo 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
4.Pluskowesy 21, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
5.ul.Podborek 9, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny,chlewnia)
demontaż,transport, utylizacja
6.Piątkowo 32, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny i gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
7.Kiełpiny 31, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( owczarnia,chlewnia(2) )
demontaż,transport, utylizacja
8.ul.Głogowa 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
9.Wielkie Rychnowo 90A, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
10. Kiełpiny 27, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny i gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
11. ul. Główny Dworzec 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
12. Wielka Łąka 81, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( bud. Mieszkalny i gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
13. Kiełpiny 8, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
14.Pluskowęsy 78, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
15. ul. Szpitalna 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
16.Sierakowo 44, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( bud. Mieszkalny,stodoła,wiata)
transport, utylizacja
17.ul .Batalionów Chłopskich 10, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( magazyn )
transport, utylizacja
18.Wielkie Rychnowo 129/2, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
19.Szychowo 40, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
20.Borówno 70, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
21.ul.Odrodzenia 40, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
22.Podborek 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
23.Piątkowo 32, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( bud. Mieszkalny i gospodarczy)
transport, utylizacja
24.Pluskowęsy 23, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
25.Otoruda 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
26.Sierakowo 47, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
27 Martyniec 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny )
transport, utylizacja
28.Kiełpiny 24, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
29. ul .Odrodzenia 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
30.ul.Główny Dworzec14, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek gospodarczy)
transport, utylizacja

Jm
4

Ilość
5

Jm
6

Ilość
7

m2

160

Mg

2,560

m2

205

Mg

3,280

m2

120

Mg

1,920

m2

250

Mg

4,000

m2

330

Mg

5,280

m2

300

Mg

4,800

m2

390

Mg

6,240

m2

130

Mg

2,080

m2

300

Mg

4,800

m2

300

Mg

4,800

m2

270

Mg

4,320

m2

310

Mg

4,960

m2

610

Mg

9,760

m2

165

Mg

2,640

m2

120

Mg

1,920

m2

220

Mg

3,520

m2

1110

Mg 17,760

m2

100

Mg

1,600

m2

120

Mg

1,920

m2

200

Mg

3,200

m2

115

Mg

1,840

m2

95

Mg

1,520

m2

150

Mg

2,400

m2

150

Mg

2,400

m2

580

Mg

9,280

m2

150

Mg

2,400

m2

290

Mg

4,640

m2

120

Mg

1,920

m2

100

Mg

1,600

m2

75

Mg

1,200

UWAGA! Obmiar zakresu robót dokonany był w oparciu o pomiar powierzchni dachowych wyrażonych w m2
Przeliczenie na tony nastąpiło w wyniku zastosowania przelicznika 1m2 = 16 kg.
…...................................., dn. ….................2013r.

…..........................................
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 9 do SIWZ
…..........................................
(pieczęć wykonawcy)

Kosztorys ofertowy
Nr poz.
1

Podstawa
2

1

kalkulacja własna

2

kalkulacja własna

3

kalkulacja własna

4

kalkulacja własna

5

kalkulacja własna

6

kalkulacja własna

7

kalkulacja własna

8

kalkulacja własna

9

kalkulacja własna

10

kalkulacja własna

11

kalkulacja własna

12

kalkulacja własna

13

kalkulacja własna

14

kalkulacja własna

15

kalkulacja własna

16

kalkulacja własna

17

kalkulacja własna

18

kalkulacja własna

19

kalkulacja własna

20

kalkulacja własna

21

kalkulacja własna

22

kalkulacja własna

23

kalkulacja własna

24

kalkulacja własna

25

kalkulacja własna

26

kalkulacja własna

27

kalkulacja własna

28

kalkulacja własna

29

kalkulacja własna

30

kalkulacja własna

Opis robót
3
1.Plac Wolności2, 87-410 Kowalewo Pomorskie (budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
2.Nowy Dwór 39, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
3. Elzanowo 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
4.Pluskowesy 21, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
5.ul.Podborek 9, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny,chlewnia)
demontaż,transport, utylizacja
6.Piątkowo 32, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny i gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
7.Kiełpiny 31, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( owczarnia,chlewnia(2) )
demontaż,transport, utylizacja
8.ul.Głogowa 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
9.Wielkie Rychnowo 90A, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
10. Kiełpiny 27, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny i gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
11. ul. Główny Dworzec 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
12. Wielka Łąka 81, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( bud. Mieszkalny i gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
13. Kiełpiny 8, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek gospodarczy)
demontaż,transport, utylizacja
14.Pluskowęsy 78, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
15. ul. Szpitalna 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
demontaż,transport, utylizacja
16.Sierakowo 44, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( bud. Mieszkalny,stodoła,wiata)
transport, utylizacja
17.ul .Batalionów Chłopskich 10, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( magazyn )
transport, utylizacja
18.Wielkie Rychnowo 129/2, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
19.Szychowo 40, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
20.Borówno 70, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
21.ul.Odrodzenia 40, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
22.Podborek 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
23.Piątkowo 32, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( bud. Mieszkalny i gospodarczy)
transport, utylizacja
24.Pluskowęsy 23, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
25.Otoruda 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
26.Sierakowo 47, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
27 Martyniec 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny )
transport, utylizacja
28.Kiełpiny 24, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
29. ul .Odrodzenia 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek mieszkalny)
transport, utylizacja
30.ul.Główny Dworzec14, 87-410 Kowalewo Pomorskie ( budynek gospodarczy)
transport, utylizacja

Jm Ilość
4
5

Jm
6

Ilość
7

m2

160

Mg

2,560

m2

205

Mg

3,280

m2

120

Mg

1,920

m2

250

Mg

4,000

m2

330

Mg

5,280

m2

300

Mg

4,800

m2

390

Mg

6,240

m2

130

Mg

2,080

m2

300

Mg

4,800

m2

300

Mg

4,800

m2

270

Mg

4,320

m2

310

Mg

4,960

m2

610

Mg

9,760

m2

165

Mg

2,640

m2

120

Mg

1,920

m2

220

Mg

3,520

m2

1110

Mg 17,760

m2

100

Mg

1,600

m2

120

Mg

1,920

m2

200

Mg

3,200

m2

115

Mg

1,840

m2

95

Mg

1,520

m2

150

Mg

2,400

m2

150

Mg

2,400

m2

580

Mg

9,280

m2

150

Mg

2,400

m2

290

Mg

4,640

m2

120

Mg

1,920

m2

100

Mg

1,600

m2

75

Mg

1,200

cena jednostkowa
8

wartość
netto
9

wartość
brutto
10

UWAGA! Obmiar zakresu robót dokonany był w oparciu o pomiar powierzchni dachowych wyrażonych w m2.
Przeliczenie na tony nastąpiło w wyniku zastosowania przelicznika 1m2 = 16 kg.

Wartość kosztorysowa razem NETTO
Wartość kosztorysowa razem BRUTTO

…...................................., dn. ….................2013r.

…..........................................
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 10 do SIWZ
…............................................................
(pieczęć wykonawcy)

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie

INFORMACJA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” informujemy, iż nie należymy
do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.331 z późn. zm).

….........................., dn. ….........................

….............................................................
(podpis osoby uprawnionej)

