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                                                                                             Hajnówka, dnia 16.05.2011 r. 

 
OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  PUBLICZNYM                                             

– ROBOTY BUDOWLANE 
GKM.271.2.2011 

 
„POMOC MIESZKA ŃCOM MIASTA W USUWANIU WYROBÓW 

ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST-2011” 
 

o  wartości  zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  na  podstawie  art. 11  ust. 8  
ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z  2010 r. Nr 
113, poz. 759  z późn. zm.). 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

 

SEKCJA I.   ZAMAWIAJ ĄCY 
 
1. Nazwa  i  adres  zamawiającego:  
     GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 

      ul. Aleksego  Zina  1 
      17 - 200 Hajnówka 
      NIP: 603 00 06 341 
      Regon: 050658999 
      www.hajnowka.pl 
      e-mail: hajnowka@hajnowka.pl 
      tel. (085) 682 2180, fax. (085) 682 2994 
 2. Określenie  trybu  zamówienia: 
     Postępowanie  będzie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie    
     przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 roku  Prawo zamówień  publicznych                                

      (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a  w  szczególności na  podstawie  art.     
39 - 46  wskazanej  ustawy. 

3. Adres  strony  internetowej, na  której  zamieszczona  będzie  specyfikacja  istotnych    
     warunków  zamówienia  (SIWZ): 
      www.hajnowka.pl 

Specyfikację Istotnych Warunków  Zamówienia Zamawiający można uzyskać w  siedzibie  
Zamawiającego, ul. Aleksego  Zina,  17 - 200 Hajnówka, 1, pok.  Nr  202.    

     Zamawiający  przekazuje  specyfikację  nieodpłatnie. 
4.Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa. 
 

SEKCJA  II.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 

II.1. OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest - 2011” 
II.1.2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
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II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania demontażu, transportu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest z budynków osób fizycznych na terenie miasta Hajnówka. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby 
zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości w celu 
uzgodnienia terminu wykonania usługi. Zamawiający przewiduje zdemontowanie pokryć 
dachowych z płyt zawierających azbest, z budynków mieszkalnych i gospodarczych na 
posesjach osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Hajnówka w 
ilości około 4500 m2 oraz odebranie złożonych na posesjach osób fizycznych płyt 
azbestowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) z ich transportem i utylizacją w 
ilości około 2200 m2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z : a) ustawą z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) b) 
ustawą z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 
25, poz. 150 ze zm.) c) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.), d) ustawą z dnia 28 
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
199, poz. 1671 ze zm.) e) 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 2005r. Nr 216, poz. 1824), f) Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089), g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08 
grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
(Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673). 
 
II.I.4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 
 
II.I.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5 
 
II.I.6. Zamawiaj ący dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych na 
poszczególne zadania: 

Zadanie Nr 1: Demontaż płyt zawierających azbest, przygotowanie do transportu, 
transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych w ilości około 4500 m2 ; 
Zadanie Nr 2: Odbiór złożonych na posesjach osób prywatnych płyt azbestowych 
(zdemontowanych wcześniej lub składowanych) wraz z ich przygotowaniem do 
transportu, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych  w ilości około 2200 m2 

 
II.I.7. Czy Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania  ofert wariantowych: nie 
 
II.2.  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA :  

   Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2011 r. 
 

SEKCJA  III   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 
III.1. WADIUM 
Informacja na temat wadium:   Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.                                      
 
III.2. ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie. 
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III.3. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
          DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓ W 

III. 3.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :  

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj :  
- posiadają zezwolenie do wykonywania działalności w zakresie odpadów niebezpiecznych 
zgodnie z przepisami wymienionymi w sekcji II.1.3,  
- przedłożą oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt.1 
ustawy Pzp, wg załącznika Nr 2 do SIWZ,  

b) przedłożą aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest, ewentualnie kopię aktualnej umowy z firmą posiadającą takie zezwolenie,  

c) przedłożą ważną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
wydaną przez Starostę Hajnowskiego na podstawie art. 17 ustawy o odpadach z dnia 
27.04.2001r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),  

d) przedłożą oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Nr 3 do SIWZ,   

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie : spełnia - nie spełnia 

III.3.2. Wiedza i doświadczenie 

Wykonawcy przedstawią dokument w formie wykazu wykonanych robót w okresie trzech 
ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - 
usług zbiorowych (min. 2 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonywanych na 
rzecz, np. gminy, o wartości co najmniej 30 tys. złotych każde) z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorów wykonania utylizacji pokryć dachowych z wyrobów 
zawierających azbest, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do 
wykazu należy dołączyć dokumenty poświadczające wykonanie usługi, np. referencje, 
protokoły, itp.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie : spełnia - nie spełnia. 

III.3.3. Potencjał techniczny 

Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1, pkt 3 
ustawy Pzp, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania 
zamówienia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie : spełnia - nie spełnia. 
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III.3.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w branży odpadów 
niebezpiecznych - Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie : spełnia - nie spełnia 

III.3.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawcy złożą oświadczenie zgodnie z art. 22. ust.1, pkt. 4 , że znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej im wykonanie zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2 i 3 
do SIWZ. Spełnienie tego warunku zostanie sprawdzone i ocenione w oparciu o opłaconą 
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie : spełnia - nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1  Należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie 
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Zał Nr 3. 

III.4.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 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.5. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE 
OFEROWANE USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą 
OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć oświadczenie podmiotu obiegającego się o 
zamówienie o współpracy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych posiadającym 
aktualne zezwolenie na składowanie i utylizację wyrobów zawierających azbest. 

III.6. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 
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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: - Cena - 100%  

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.hajnowka.pl 
IV.4.1.1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Miasta Hajnówka 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. Nr 202. 

IV.4.2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  01.06.2011r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Hajnówka 17 - 200 Hajnówka, ul. 
Aleksego Zina 1, pok. Nr 219 sekretariat. 

IV.4.3.  Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert: 01.06.2011r. godzina 10:30 Urząd  Miasta  
Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego  Zina  1, pok. Nr  12 . 

IV.4.4. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.5. 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. 

 
IV.4.6. Ogłoszenie  zostało  zamieszczone  na  stronach  portalu  internetowego  Urzędu     
      Zamówień Publicznych  w  dniu 16.05.2011 roku pod numerem 115728-2011 

 
                          
  

                                                                          BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA 
 

                                                                        Jerzy Sirak 
                    
                                                               


