
Gmina Ogrodzieniec: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z

budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w

Gminie Ogrodzieniec” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: V.

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, dla działania: 5.2 Gospodarka odpadami, dla

poddziałania: 5.2.1 Gospodarka odpadami w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Ogłoszenie nr 501878-N-2020 z dnia 2020-01-10 r.
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Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ogrodzieniec, krajowy numer identyfikacyjny 27625884200000, ul.

Plac Wolności 25 , 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 6709700, , e-mail

zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl, , faks 32 6709721.

Adres strony internetowej (URL): www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)

Tak

www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za

pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Adres:

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowe unieszkodliwienie

odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy

Ogrodzieniec - etap I”.

Numer referencyjny: ZPG.271.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów

zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec -

etap I". 2. Zamówienie w I etapie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
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związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z 244 budynków (163 mieszkalnych i 81

gospodarczych) wraz z odtworzeniem pokrycia dachu (typ I) lub zdjęciem i usunięciem odpadów wraz

z dostawą materiału na pokrycie dachu (typ II) na terenie Gminy Ogrodzieniec. 3. W celu osiągnięcia

jak najlepszego efektu ekologicznego przedsięwzięcie podzielono na dwa rodzaje (typy) – w

zależności od tego, czy właściciel budynku ma zamiar wykonać także inne roboty związanych z

remontem/przebudową/nadbudową dachu, a które nie są przedmiotem projektu i niniejszego PFU i

wykonuje je właściciel na własny koszt i ryzyko, czy też nie ma zamiaru wykonywać innych robót. 4.

TYP I – WYMIANA AZBESTOWEGO POKRYCIA DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ. Zakres

prac objęty dofinansowaniem dotyczył będzie: 1) zgodnie z prawem budowlanym zgłoszenia robót

budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, 2) zdjęcie pokrycia azbestowego z budynku, 3)

utylizację azbestu, 4) wykonanie nowego pokrycia dachu blachodachówką, 5) prace odtworzeniowe

(rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa), 6) nadzór inwestorski – osobne zamówienie – nie

objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Typem I objęte jest 238 dachów (157 na budynkach

mieszkalnych i 81 na budynkach gospodarczych) o powierzchni dachu – 30.964,80 m2. 5. TYP II –

WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WRAZ Z

WYMIANĄ AZBESTOWEGO POKRYCIA DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ 1) Warunkiem

udziału mieszkańca w projekcie było wykonanie na własny koszt dokumentacji projektowej i

uzyskanie stosownego pozwolenia od Starosty Zawierciańskiego na ten zakres robót. 2) Zakres prac

objęty dofinansowaniem dotyczył będzie kosztów: a) zdjęcia pokrycia azbestowego z budynku, b)

utylizacji azbestu, c) dostarczenia materiału na nowe pokrycie blachodachówką w ilości zgodnej z

powierzchnią zdemontowanego azbestu, d) nadzór inwestorski nad robotami usunięcia azbestu -

osobne zamówienie – nie objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. 3) Mieszkaniec zobowiązany

będzie do wykonania nowego pokrycia w terminie określonym w umowie, ale nie dłuższym niż 60 dni

od daty dostarczenia blachodachówki i sfinansowania kosztów robocizny - ułożenia dostarczonego

materiału na budynku. Typem II objęte jest 6 dachów budynków mieszkalnych o powierzchni dachów

– 811 m2, w tym w: części nr 1 (Podzamcze – 1, Giebło Kolonia – 1), części nr 2 (Ogrodzieniec – 4) 6.

Zamawiający zakres prac Etapu I podzielił na trzy części szczegółowo opisane w SIWZ. Część nr 1 -

Ogółem budynków w miejscowościach: Fugasówka, Podzamcze, Giebło Kolonia, Giebło - 80 szt., o

pow. dachów 10.625,5 m2 (Typ projektu I i II) – szczegółowo opisane w SIWZł Przewidywana masa

azbestu 159,383 Mg, Część nr 2 - Ogółem budynków w miejscowości Ogrodzieniec - 82 szt., o pow.

dachów 9.419,3 m2 (Typ projektu I i II) – szczegółowo opisane w SIWZ; Przewidywana masa azbestu

141,290 Mg, Część nr 3 - Ogółem budynków w miejscowościach: Gulzów, Kiełkowice, Mokrus,

Ryczów, Ryczów Kolonia, Śrubarnia, Żelazko - 82 szt., o pow. dachów 11.731,0 m2 (Typ projektu I) –

szczegółowo opisane w SIWZ; Przewidywana masa azbestu 175,965 Mg. Zamawiający zastrzega, iż
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wskazane lokalizacje mogą ulec zmianie. Zamawiający zgodnie z art. 36aa. 1 ustawy Pzp, dopuszcza

możliwość składania ofert częściowych na powyżej przedstawione w części. 8. Dokumentacja

projektowa 1) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania uproszczonej dokumentacji

projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów

technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym również uzyskania opinii

ornitologicznej w przypadku występowania miejsc gniazdowania ptaków i schronień zwierząt

(nietoperzy). Realizacja robót wymaga wcześniejszego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót nie

wymagających pozwolenia na budowę na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.). Do zgłoszenia należy dołączyć załączniki w formacie

wymaganym przez właściwy urząd (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). Inwestorem będzie Gmina

Ogrodzieniec dysponująca nieruchomościami na bazie deklaracji uczestnictwa bądź umów na

realizacje prac usuwania azbestu. Przed przystąpieniem do robót niezbędna jest wizja lokalna w terenie

oraz uzgodnienie z właścicielem budynku kolorystyki pokrycia i poinformowanie go o zakresie i

trybie prac na budynku. Niezbędna jest w tym momencie ocena stanu technicznego dachu budynku.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków i uproszczonego projektu przed

ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i umowy. 2) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od

Zamawiającego: a) wykaz osób i budynków objętych realizacją przedmiotu zamówienia, b) ankiety

zgłoszeniowe, c) wyniki inwentaryzacji w terenie (karty inwentaryzacji). 3) Wykonawca przy

wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji

przekazanych przez Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w

nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane techniczne

do opracowania dokumentacji projektowej, dotyczące budynków i ich wyposażenia, Wykonawca

pozyskuje z własnych pomiarów. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak możliwości

wykonania robót, w szczególności z następującego powodu: a) brak dostępu do dachu budynku, b)

stan technicznych dachu nie pozwala na bezpieczne prowadzenie robót lub na montaż nowego

pokrycia (np. uszkodzenia więźby uniemożliwiające ołacenie czy zmurszałe kominy uniemożliwiające

montaż obróbek blacharskich), c) brak dostępu do energii elektrycznej, a ww. wady nie mogą zostać

bezzwłocznie usunięte przez Właściciela budynku - Zamawiający wskaże alternatywną lokalizację

wykonania prac na budynku z listy rezerwowej. 4) W trakcie prac projektowych Wykonawca dokona

przeglądu budynków pod kątem występowania miejsc lęgowych, gniazd i schronień zwierząt (ptaków,

nietoperzy) oraz odpowiednio zaplanuje prace budowlane, w celu uniknięcia nieumyślnego ich

zniszczenia. 5) Wykonawca zgłosi zamiar przeprowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu

właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz
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właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich

rozpoczęciem, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.). 6) Wykonawca wykona

dokumentację zdjęciową wyrobów azbestowych przeznaczonych do usunięcia na każdym z obiektów,

a także zdjęcia orynnowania i/lub instalacji odgromowej. W przypadku wykonania odtworzenia tych

zakresów bez udokumentowania fotografiami ich istnienia przed rozpoczęciem prac demontażowych,

koszty tych prac nie zostaną zaakceptowane do rozliczenia przez Zamawiającego. 7) Zakres każdego

opracowania projektowego, na usunięcie odpadów azbestowych i roboty odtworzenie dla typu I i

odpowiednio dla typu II tj. usunięcia azbestu i dostawy materiału na, powinien zawierać co najmniej:

a) w nagłówku lub stopce: numer proton obiektu i oznaczenie typu (I lub II), dane adresowe

nieruchomości, b) opis zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych, w tym zestawienie połaci

wraz z podaną powierzchnią odpadu, informacja BIOZ, c) szkic usytuowania obiektu budowlanego (na

odpowiedniej mapie określającej nr ewidencyjny działki, jej granice wraz z usytuowanymi na niej

obiektami budowlanymi, d) dokumentację fotograficzną obiektu (widok z każdej strony), e) przedmiar

robót. f) w opracowaniu należy uwzględnić aktualne: normy i przepisy oraz uzgodnienia z inwestorem,

zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. 8) Poza wersją papierową Wykonawca opracuje

dokumentację projektową również w zapisach elektronicznych na nośniku stanowiącym płyty DVD

wraz z opisem zawartości płyty. Dopuszcza się nośniki pendrive pod warunkiem czytelnego opisania

zawartości za pomocą trwałej przywieszki. Dopuszcza się przekazanie dokumentacji na jednym

nośniku z wyraźnym określeniem nazw plików z projektami dla poszczególnych budynków. Przed

przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu, dokumentacja winna zostać uzgodniona z

właścicielem/właścicielami budynku lub osobą uprawnioną do jego/ich reprezentowania oraz z

inspektorem nadzoru inwestorskiego, co potwierdza się odpowiednim protokołem. 9. Zakres prac: 1)

Roboty przygotowawcze: a) ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, b)

weryfikacja stanu technicznego budynku. 2) Roboty demontażowe a) usunięcie płyt azbestowo-

cementowych z poszycia dachu przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, b) wywóz i transport

odpadów na wybrane składowisko (projekt typ I i II). 3) Dostawa materiałów (projekt typ II) - dostawa

i rozładunek we wskazanym miejscu blachodachówki na pokrycie dachu w metrażu zgodnym z

metrażem usuniętego z dachu odpadu azbestowego. 4) Roboty budowlane (tylko dla projektu typ I): a)

demontaż obróbek blacharskich i systemu rynnowego b) demontaż łacenia dachu, c) demontaż

instalacji odgromowej (jeśli dotyczy), d) wykonanie odtworzenia pokrycia dachu (folia, nowe łaty,

kontrłaty, blachodachówka) i obróbek blacharskich w miejscu usunięcia azbestu, e) wykonanie

odtworzenia rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, wyłazów, ławeczek, drabinek etc. – o ile
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budynek był w nie wcześniej wyposażony, f) uprzątnięcie placu budowy, wywóz pozostałych

odpadów. Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby ich prowadzenie odbywało się

w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców/użytkowników budynków objętych projektem. 10.

Minimalne wymagane parametry zastosowanych materiałów 1) blachodachówki Parametry materiału

weryfikowane będą na bazie deklaracji właściwości użytkowych, przygotowanej zgodnie z normą PN-

EN 14782:2008 lub równoważną. Tolerancja dla wymiarów zgodnie z PN-EN 10143:2008 lub

równoważną i PN-EN 508-1:2014 lub równoważną. Parametr Zakres wymagany Grubość 0,5-0,7 mm

Materiał Stal ocynkowana Zawartość cynku Min. 275g/m2 Ciężar min. kg/m2 Min. 4,7 kg/m2

Wymiary arkusza Długość min. 6000, Szerokość min. 1100 mm Gwarancja producenta Min. 40 lat

Gama dostępnych kolorów, czarny, szary, grafit, ceglany, czerwony, zielony, ciemnobrązowy. 2)

obróbki – wykonać z materiału identycznego jak pokrycie dachu, w identycznym kolorze. Stosować

rozwiązanie systemowe – ten sam producent na blachodachówkę i obróbki; 3) rynny – materiał: tytan-

cynk, średnice dobrane do powierzchni dachu i ilości odprowadzanej wody. Kolor dostępny: srebrny,

grafit, ceglany, ciemnobrązowy, czerwony (wiśniowy); 4) rury spustowe – materiał: tytan-cynk,

średnice dobrane do powierzchni dachu i ilości odprowadzanej wody. Kolor dostępny: srebrny, grafit,

ceglany, ciemnobrązowy, czerwony (wiśniowy); 5) materiałów izolacyjnych pod blachę:

wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa odporna na wysoką temperaturę i odbijająca

promienie słoneczne, gwarancja min. 15 lat. Parametry: a) paroprzepuszczalność – co najmniej 3000

g/m2/24 h, b) współczynnik Sd mniej niż 0,02 m; c) gramatura – co najmniej 135 g/m2; d) zakres

temperatury, w której folia zachowuje swoje parametry od -30 do +120°C, e) odporność na

przesiąkanie – W2, f) wytrzymałość na rozdzieranie – co najmniej 220 N/5 cm przy rozdzieraniu

wzdłużnym oraz co najmniej 160 N/5 cm przy rozdzieraniu poprzecznym; 6) konstrukcji nośnej pod

blachę (łacenie) – drewno budowlane, zimpregnowane i wysuszone, wymiary zgodnie z doborem pod

wybrane pokrycie dachowe i charakterystykę dachu. 11. Roboty demontażowe 1) usunięcie płyt

azbestowo-cementowych z poszycia dachu przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i

przestrzeganiu obowiązujących przepisów, 2) wywóz i transport odpadów na wybrane składowisko, 3)

uprzątnięcie terenu. 12. Odtworzenie pokrycia dachowego Odtworzenia pokrycia dachowego należy

dokonać jedynie na metrażu identycznym z metrażem usuniętego azbestu. Prace należy wykonać

zgodnie ze sztuką dekarską i objąć nimi: 1) demontaż pozostałości łat, kontrłat, okien połaciowych, 2)

montaż folii dachowej (membrany), 3) nabicie nowych łat i kontrłat – drewno impregnowane, suche,

4) montaż poszycia z blachodachówki w kolorze uzgodnionym z uczestnikiem na etapie

projektowania, 5) Wykonanie wszystkich obróbek z identycznego materiału jak poszycie dachu

(dopasowanie kolorystyczne i materiałowe), 6) ponowny montaż zdemontowanych okien połaciowych

(jeżeli były demontowane), 7) montaż nowych rynien w rozmiarze odpowiednim do powierzchni
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dachu, z materiału – tytan-cynk - zastrzeżenie jak wyżej, 8) montaż nowych lejów spustowych i rur

spustowych z materiału tytan-cynk - zastrzeżenie jak wyżej, 9) montaż nowej instalacji odgromowej –

zastrzeżenie jak wyżej, 10) montaż anten i innych urządzeń (podesty, ławy kominiarskie, kolektory,

śniegołapy, drabinki), które były na dachu zamocowane przed przystąpieniem do prac, 11) uprzątnięcie

terenu. 13. Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy.

Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania

próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Miejsca

do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego w

porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia

robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie

jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych materiałów -

zlecając przeprowadzenie prób i badań. W przypadku, gdy w/w badania wykażą, że jakość urządzeń,

materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego

w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania

Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót

w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg

i zmianę terminów zapisanych w umowie. 14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia

gwarancji i rękojmi na wykonane prace na okres co najmniej 5 lat licząc od daty końcowego odbioru

robót i zapewnienia 40 - letniej gwarancji producenta na blachodachówkę i min. 15 – letnią gwarancję

producenta na materiały izolacyjne pod blachę - wysokoparoprzepuszczalną membranę dachową. 15.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane wyroby

(urządzenia, materiały budowlane), które zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z poźn. zm.) oraz przepisami

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z późn. zm.)

oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych

powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 16. Całe zadanie

inwestycyjne, począwszy od projektowania a skończywszy na odbiorach gwarancyjnych winno być

wykonane w oparciu o obowiązujące w kraju akty formalnoprawne i normatywne. 17. Podane w

programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) nazwy i znaki towarowe mają charakter przykładowy, a

ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza

składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia

opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,

funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną

innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach
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odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp zamawiający dopuszcza

rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu

odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy

wyraz „lub równoważne". 18. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób

wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób

(pracowników fizycznych) wykonujących prace przy realizacji robót demontażowych, dekarskich,

instalacyjnych, budowlanych objęte zakresem zamówienia. Wymóg nie dotyczy osób kierujących

budową, osób wykonujących usługi dostawy materiałów, usługi transportowe, urzędujących członków

organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w

zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Sposób dokumentowania zatrudnienia, kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu

opisane są we wzorze umowy. 19. Istotne wymagania Zamawiającego dotyczące terminów realizacji

zadania. 1) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania właścicieli nieruchomości o:

a) terminie przystąpienia do prac budowlanych z wyprzedzeniem co najmniej 7 - dniowym, b) terminie

odbioru robót z wyprzedzeniem co najmniej 3 – dniowym. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonanie

nowego pokrycia dachowego w ramach jednego budynku nie trwało dłużej niż 14 dni roboczych

następujących po sobie oraz nastąpiło bezpośrednio po zdemontowaniu pokrycia azbestowego. 3) W

przypadku braku możliwości montażu nowego pokrycia dachowego bezpośrednio po zdemontowaniu

pokrycia azbestowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy skutecznego zabezpieczenia dachu przed

opadami deszczu, śniegu, gradu itp. 4) Okres między zdemontowaniem azbestu, a rozpoczęciem prac

związanych z montażem nowego pokrycia dachowego nie może być dłuższy niż 3 dni roboczych. 5)

Za wszelkie szkody w budynku wyrządzone przez warunki atmosferyczne (opady, wiatr, burza itp.)

wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczenia dachu w okresie od zdjęcia azbestu do wykonania

nowego pokrycia dachowego odpowiada Wykonawca. 20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zawiera załaczony do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy. 21. Projekt pn. „Kompleksowe

unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na

terenie Gminy Ogrodzieniec” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne

wykorzystanie zasobów, dla działania: 5.2 Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.1 Gospodarka

odpadami ZIT. 22. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej

„RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy

w Ogrodzieńcu z siedzibą w Ogrodzieńcu, 42 – 440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 25 2) administrator

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, z którym

możliwy jest kontakt pod adresem e-mail (adres email) iod@ogrodzieniec.pl 3) Pani/Pana dane

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pana/Pani

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby lub

podmioty, którym na podstawie przepisów prawa przysługuje prawo do kontroli, jak również osoby

lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001

r. o dostępie do informacji publicznej; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.

97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania

umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawo zamówień publicznych,

związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaś konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych, 7) w odniesieniu do

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie

do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych

osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

danych osobowych; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie

przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) Zgodnie z art. 8a

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że: • w przypadku gdy

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO),

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
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szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, •

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, • zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych - w

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679

(RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45262660-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45210000-2

44112500-3

45261400-8

71326000-9

45261000-2

45312310-3

71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
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zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Biorąc pod

uwagę, że całkowita wielkość projektu obejmuje ogółem 408 budynków mieszkalnych i

gospodarczych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

ustawy Pzp. Dotyczy to powtórzenia podobnych robót budowlanych – tj. zaprojektowanie i wykonanie

robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest wraz z odtworzeniem

pokrycia dachu (typ I) lub zdjęciem i usunięciem odpadów wraz z dostawą materiału na pokrycie

dachu (typ II) na terenie Gminy Ogrodzieniec. Warunki na jakich roboty budowlane zostaną udzielone

– Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowym Wykonawcom zamówień polegających na

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienie podstawowe i będące zgodne z

przedmiotem zamówienia podstawowego, w trakcie lub po zakończeniu zamówienia podstawowego

po cenie wynegocjowanej, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – (w zakresie każdej części (warunek nie

podlega sumowaniu niezależnie czy Wykonawca składa ofertę na jedną, dwie lub wszystkie

części)) – Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż

1.000.000,00 zł
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Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) (w zakresie każdej części (warunek nie

podlega sumowaniu niezależnie czy Wykonawca składa ofertę na jedną, dwie lub wszystkie

części)) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co

najmniej: - trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu pokryć dachowych z blachodachówki

wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem na budynkach o powierzchni min. 120 m2 każdy, -

jedną robotę budowlaną polegającą na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu o wadze min. 1,5

tony, b) (w zakresie każdej części (warunek nie podlega sumowaniu niezależnie czy Wykonawca

składa ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części)) Wykonawca musi wykazać dysponowanie

(dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia

odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanym – legitymujące się kwalifikacjami

zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. - do projektowania w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno –budowlanej. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z

ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) i

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami

budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w

zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w ww. specjalnościach. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca złoży, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków
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udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i

dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): a) potwierdzających, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty

polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, daty i miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone; Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. c) wykaz osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.

z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.); 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności

oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 3) w przypadku wskazania przez

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
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internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę

oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3

ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych

przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

podpisana własnoręcznym podpisem. 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenia zgodne z

załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w

formie pisemnej. 2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z

załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu

oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile

Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.

22a ustawy. 4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów

ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w

oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium
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na każdą z osobna część w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może

być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium

wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy

wpłacać przelewem na konto Gminy Ogrodzieniec: Nr 85 1020 2498 0000 8102 0436 5300 z

dopiskiem: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków

mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I” - Część nr ……… (należy

wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy). Uwaga nr 6: Wadium w tej formie

uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto

Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5. Wadium wnoszone w postaci

niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się

zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył

integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w „koszulce na dokumenty”, co pozwoli

na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Zamawiający zwróci wniesione

wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 1) niniejszego rozdziału SIWZ. 7. Wykonawcy,

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie

wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium zgodnie z zapisem ust. 6 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.

1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87

ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej; 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania

umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
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umowy na zasadach określonych w SIWZ; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia

stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena ofertowa 60,00

okres gwarancji i rękojmii za wady na roboty budowlane 20,00

czas usunięcia wad i usterek 10,00

wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych

(termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia)
10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych

do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z

następujących okoliczności: 1) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie

realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne

dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie

realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje

wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów.

Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części

zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi

zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze
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wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane

zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie

stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 2) Zmiana osoby

wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika robót. W przypadku braku

możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności, (rozwiązanie umowy,

śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające

wykonywać wskazanej osobie powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te

czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki

jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego

postępowania. 3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść

złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień

umowy do zaistniałego stanu prawnego. 4) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił

zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.

24 ust.1 ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian u mowy, lub przekształcenie

Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną,

dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału

w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy Pzp. 5) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej -

rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do

przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej

staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia

siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do

minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania

siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie

jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,

zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), b)

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, co

wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, c)

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będących

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, d) opóźnień w dokonaniu

określonych czynności lub ich zaniechaniu przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru, właścicieli

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9cd78...

24 z 32 2020-01-10, 17:33



budynków objętych inwestycją lub inne organy, które nie są następstwem okoliczności, za które

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub

właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Termin wykonania umowy ulega

odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób

należyty. Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o

okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania

umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu

realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. 6) Zamawiający na

podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za

realizację umowy, w trakcie obowiązywania umowy w przypadku: a) działań organów państwowych -

ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, począwszy od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy prawa,

na podstawie których zmiana ta nastąpiła – ulega zmianie stosownie do zmiany stawki tego podatku,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z

2018 r. poz. 2177 z późn. zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez

Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace

bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w

życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z

wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o

którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże

datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
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zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają

wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno

przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu),

w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia

odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy, c) zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących

zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku

zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji,

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec

zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi

zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w

szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy, d)

zmiany zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018

r., poz. 2215 z późn. zm.), o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez

Wykonawcę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o

dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest

wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem

zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno

ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.

Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może

nastąpić nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r.; 7) Zmiany zasad płatności, o których mowa w §6 ust.

7 umowy - w przypadku zmiany budżetu gminy lub wieloletniej prognozy finansowej. 2. Zmianie

podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także inne nieistotne

zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 1) Zmiana formy wniesionego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach

ustawy Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokości, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 2) Zmiana danych związana z

obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub

Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących

podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie

możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć

stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym

jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 4. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania

zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie

podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 5. Wszelkie zmiany umowy

są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej

w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 6. Zmiany postanowień umowy następują

zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo

zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 7. Wszelkie zmiany i

uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków

określonych w niniejszym rozdziale, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do

umowy. 8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

jest nieważna. 9. Zamawiający przewiduje możliwość i zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku

wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-01-27, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5

% ceny ofertowej (łącznie z podatkiem VAT). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może

być wnoszone w: 1) pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto Gminy Ogrodzieniec: nr 85 1020

2498 0000 8102 0436 5300, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)

gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(dz. U. z 2016 r. poz. 359 z póź. zm.). Uwaga:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym

banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 3.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze stosownymi

postanowieniami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącymi załącznik nr 6a (części nr 1-2) i 6b

(część nr 3) do SIWZ. 4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
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zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,

zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w formie innej niż

pieniądz (jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione przekracza 5 lat) musi zawierać w treści zapis, iż w

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę -

Zamawiający najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia

może zmienić formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: miejscowości: Fugasówka, Podzamcze, Giebło Kolonia, Giebło

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków

mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I”. Część nr 1 - Ogółem budynków

w miejscowościach: Fugasówka, Podzamcze, Giebło Kolonia, Giebło - 80 szt., o pow. dachów 10.625,5

m2 (Typ projektu I i II) – szczegółowo opisane w SIWZ. Przewidywana masa azbestu 159,383 Mg.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262660-5, 45111300-1, 45210000-2, 44112500-3,

45261400-8, 71326000-9, 45261000-2, 45312310-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:
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data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena ofertowa 60,00

okres gwarancji i rękojmii za wady na roboty budowlane 20,00

czas usunięcia wad i usterek 10,00

wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin

zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia)
10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: miejscowość Ogrodzieniec

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków

mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I”. Część nr 2 - Ogółem budynków

w miejscowości Ogrodzieniec - 82 szt., o pow. dachów 9.419,3 m2 (Typ projektu I i II) – szczegółowo

opisane w SIWZ. Przewidywana masa azbestu 141,290 Mg.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262660-5, 45111300-1, 45210000-2, 44112500-3,

45261400-8, 71326000-9, 45261000-2, 45312310-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-07-31
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena ofertowa 60,00

okres gwarancji i rękojmii za wady na roboty budowlane 20,00

czas usunięcia wad i usterek 10,00

wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin

zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia)
10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

miejscowości: Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Ryczów, Ryczów Kolonia, Śrubarnia,

Żelazko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków

mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I”. Część nr 3 - Ogółem budynków

w miejscowościach: Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Ryczów, Ryczów Kolonia, Śrubarnia, Żelazko - 82

szt., o pow. dachów 11.731,0 m2 (Typ projektu I) – szczegółowo opisane w SIWZ. Przewidywana masa

azbestu 175,965 Mg.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262660-5, 45111300-1, 45210000-2, 44112500-3,

45261400-8, 71326000-9, 45261000-2, 45312310-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-07-31
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena ofertowa 60,00

okres gwarancji i rękojmii za wady na roboty budowlane 20,00

czas usunięcia wad i usterek 10,00

wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin

zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia)
10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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