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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
ZAMAWIAJĄCY 
NAZWA I ADRES: Gmina Manowo , Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 
3183220, faks 94 3183289. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.manowo.pl 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
demontaż pokryć dachowych z falistych płyt eternitowych oraz okładzin sufitowych z płaskich płyt 
eternitowych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Manowo, uporządkowanie i oczyszczenie 
terenu, przygotowanie płyt do transportu, transport na teren składowiska, rozładunek oraz opłata 
utylizacyjna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. Ilość azbestu do utylizacji - ok. 9.182,25 m2 (ok. 165,281 Mg). 
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 45.26.26.60-5. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2012. 
 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW 
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie, pozwolenie, decyzję 
zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zgodnie § 6 ust. 1 pkt. 1 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. - Dz. U. Nr 71, poz. 
649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5.08.2010 r. zmieniającym cytowane 
rozporządzenie - Dz. U. Nr 162, poz. 1089) 
Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 usługi polegające na rozbiórce i utylizacji 
wyrobów zawierających azbest o łącznej wartości min. 50.000 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane 
należycie 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania sytuacji ekonomicznej i 
finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
- koncesję, zezwolenie lub licencję  
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw 
lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 



wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  
- 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  
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  
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  
Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 
Inne dokumenty: 
- formularz ofertowy - przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 do SIWZ  
- pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 
ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów.  
- wykaz robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ 
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zmiany umowy, mogą dotyczyć następujących elementów: a) terminu wykonania zamówienia: - w 
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, pod warunkiem uzyskania zgody z 
WFOŚiGW 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.manowo.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Manowo, 
76-015 Manowo, pokj nr 5. 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2012 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, sekretariat. 
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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 

 
 

Wójt Gminy Manowo 

(-) Roman Kłosowski 


