
GMINA  RADOMIN
Radomin 1a, 87-404 Radomin
RIG.271.4.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości nie przekraczającej  kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy –
Prawo zamówień publicznych - (Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.),

na wykonanie zadania:
p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Radomin”

 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Radomin

Radomin 1a, 87-404 Radomin,
pow. golubsko-dobrzyński

tel./fax  056-683-75-22 lub 056-683-75-12
II. Tryb zamówienia- przetarg nieograniczony
III. Adres strony internetowej,  na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych  Warunków 
Zamówienia: www.radomin.pl      → BIP → Przetargi zamówień publicznych.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego 
Urzędu Zamówień Publicznych.  Ogłoszenie  zostało zamieszczone  w dniu   18.04.2013r.  i  otrzymało  Nr 
154362-2013.

IV. Określenie przedmiotu i  zakresu zamówienia oraz informacji o możliwości 
składania ofert częściowych. 
Przedmiotem  zamówienia  jest wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
zgodnie z Programem usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest  na terenie Gminy 
Radomin poprzez: 

1) demontaż, transport i  utylizację pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach z 
terenu Gminy Radomin – załącznik nr 1 umowy, w ilości: 23,363 Mg - płyta falista
2) transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach w ilości:  
35,783  Mg  przed  dniem  wejścia  w  życie  przepisów  w  sprawie  sposobu  i  warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, - załącznik nr 2 umowy,  
objętych  wnioskami  składanymi  przez  zainteresowane  osoby  z  udziałem  dotacji  środków 
WFOŚiGW oraz środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

 
Wykonawca  zważy zdemontowane  i  odbierane  materiały  zawierające  azbest  odrębnie  z  każdej  posesji. 
Wynagrodzenie Wykonawcy dotyczyć będzie Mg. 
Wykonawca będzie spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 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) oraz Rozporządzenia 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 2005 Nr 216 poz. 1824). 

http://www.radomin.pl/


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków wykonawcy zawiera projekt  umowy 
wraz z załącznikami. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   z tabelą elementów scalonych udostępnione będą 
na stronie internetowej  Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl  → BIP  →  przetargi zamówień 
publicznych,  po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP
Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego  - Urząd Gminy  
Radomin pok. Nr 15,  w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- Przedmiot główny – 90650000-8 Usługi usuwania azbestu 

        Przedmiot pomocniczy   45262660-5 Usuwanie azbestu 
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia:
 Rozpoczęcie- niezwłocznie po podpisaniu umowy
 Zakończenie -  31 października 2013r. 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

Wykonawcą zamówienia określonego w niniejszym ogłoszeniu, w rozumieniu ustawy p.z.p,
może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego.

VII. 1.) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z  
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.),  a  
mianowicie:

a)  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy spełniają warunki,  dotyczące posiadania 
uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  
obowiązek ich posiadania. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków w zakresie posiadania 
uprawnień do wykonywania zadań określonych w niniejszym zamówieniu. 

Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności tożsamej z przedmiotem 
zamówienia  na  podstawie  aktualnych  decyzji  administracyjnej  określającej  warunki  wytwarzania  i 
gospodarowania odpadami zawierającymi azbest:

-  odpis  (potwierdzony  za  zgodność)  aktualnej  decyzji zatwierdzająca  program 
gospodarki odpadami, a także decyzja zezwalająca na transport odpadów, wydane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia   14 grudnia 2012r. - o odpadach ( Dz. U. z 8 stycznia 2013r. Nr 21).

-  umowa lub  wstępne  porozumienie z  podmiotem prowadzącym  składowisko odpadów,  który 
uprawniony jest do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest i zobowiąże się do przyjęcia 
odpadów z niniejszego zamówienia.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców,  zostanie  dokonana  przez 
Zamawiającego w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Wykonawca  wykaże,  że  w  ciągu  ostatnich  3  lat  wykonał  min.  2  usługi  w  zakresie  objętym 

niniejszym  zamówieniem, a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców,  zostanie  dokonana  przez 
Zamawiającego w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

http://www.radomin.pl/


c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje  
zawodowe,  doświadczenie  niezbędne  do  wykonania  zamówienia  oraz  zakres  wykonywanych  przez  nie  
czynności,  a  także  informacje  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami.  Wymagane  jest  złożenie  
oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane 
uprawnienia,  jeżeli  ustawy,  w  oparciu  o  które  wykonywane  będzie  zamówienie,  nakładają  obowiązek 
posiadania takich uprawnień.

1. Wykonawca będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym realizację 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  
Społecznej  z  2  kwietnia  2004 r.  w sprawie  sposobów i  warunków bezpiecznego użytkowania  i  
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzenia 
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. Nr 216 poz. 1824); 

2. Wykonawca  będzie  dysponował  wagą  przewożoną  w  celu  zważenia  materiałów  zawierających 
azbest z poszczególnych nieruchomości. 

W  celu  potwierdzenia,  że  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym,  wykonawca  złoży 
oświadczenie  (Załącznik Nr  2),  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  w trybie  art.  22 ust.1 
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców,  zostanie  dokonana  przez 
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia – nie spełnia

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Wykonawca  wykaże,  że  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  (opłaconą  polisę 
ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  w kwocie 
odpowiadającej wartości zamówienia w składanej ofercie.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców,  zostanie  dokonana  przez 
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

VII. 2.) Wykonawcy, którzy zamierzają  uczestniczyć w postępowaniu przetargowym i  ubiegać się 
o udzielenie zamówienia, oprócz spełnienia warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, zobowiązani są 
do wykazania  braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych w  art. 24 ust.1 wymienionej na 
wstępie ustawy.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć  wykonawcy, w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w  niniejszym postępowaniu 
przetargowym.

VIII.  1.)  Dokumenty  jakie  Wykonawcy  są  zobowiązani  dostarczyć,  celem 
potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy:

1. dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,   w szczególności koncesji, zezwolenia  
lub licencji; decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami, a także decyzja zezwalająca na 
transport odpadów, wydane zgodnie z  przepisami ustawy z dnia   14 grudnia 2012r. - o odpadach ( Dz. U. 
z 8 stycznia 2013r. Nr 21) 
2.  oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane  
uprawnienia,  jeżeli  ustawy,  w  oparciu  o  które  wykonywane  będzie  zamówienie,  nakładają  obowiązek 
posiadania takich uprawnień ( Załącznik Nr 8)
3. polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej   działalności   związanej  z  
przedmiotem zamówienia,  włącznie z dowodem jej opłacenia.



4. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi  
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić 
zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  (na  moment 
realizacji zamówienia), w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
(podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów) do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów (także potencjał techniczny i  osoby zdolne do wykonania zamówienia),  na okres  
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w 
oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

VIII.  2.) Oświadczenia  i  dokumenty  jakie  Wykonawcy  są  zobowiązani   dostarczyć,  celem 
potwierdzenia nie podlegania wykluczenia  na podstawie art. 24 ust.1 ustawy:

1. oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia, podpisane  przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy (Załącznik Nr 4);
2. 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,  wystawionego nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych, 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, 4 i  10 ustawy; 
3.  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzającego,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie  w całości  wykonania  
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4. aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5.  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,  
(Załącznik  7  )  albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik 6 ) 

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
zamiast dokumentów:
1. o których mowa w Rozdziale VIII. 2.) ust. 2, 3 i 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że  

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.     

  c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
VIII. 3.) Wykonawcy, którzy zamierzają wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, 

muszą spełniać,  każdy oddzielnie  warunki  określone w art.  22 ust.1 pkt  1 ustawy,  natomiast   warunki  
określone w art.. 22 ust.1 pkt 2-4, mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających  



się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Złożone oświadczenia  i dokumenty określone  w Rozdziale 
VII.1.), powinny potwierdzać spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy.  

Wykonawcy występujący wspólnie,  powinni  ustanowić pełnomocnika  do reprezentowania  ich w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  postępowaniu  do  zawarcia  umowy  w  wyniku  postępowania. 
Pełnomocnik  będzie  reprezentował  wykonawców  i  wszelka  korespondencja  będzie   prowadzona  z 
pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez wszystkich wykonawców, zdecydowanych 
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum)  i powinno być przedłożone jako oryginał  
lub kserokopia poświadczona notarialnie – „ za zgodność”. 
Pełnomocnictwo powinno określać postępowanie przetargowe do którego się odnosi, umocowanie prawne 
pełnomocnika.  W  pełnomocnictwie  powinni  być  wymieni  wszyscy  wykonawcy  występujący  wspólnie, 
włącznie z ich podpisami  na wymienionym dokumencie. 

VIII. 4). Wykonawcy powinni spełniać warunki zawarte  ogłoszeniu o zamówieniu, w Specyfikacji  
Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  w  ustawie  -  Prawo  zamówień  publicznych.  Ocena  spełnienia 
warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w oparciu o zestawienie tych warunków, na 
zasadzie „spełnia – nie spełnia”.

VIII. 5.)  Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien 
zapoznać się z całością Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia,  której  integralną część stanowią  
załączniki.  Oferenci  występujący  wspólnie,  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  nie  wykonanie  lub 
nienależyte  wykonanie  zamówienia.  Oferty złożone  po  terminie  lub  przesłane  pocztą,  które  wpłyną  po 
terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu i w  specyfikacji, nie będą otwierane ani rozpatrywane.

IX. Informacje o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

IX.1.) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje, przekazywane będą w formie 
pisemnej,  a  także  faksem lub  e-mailem.  Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem na podstawie art. 27 ust 2 ustawy p.z.p. każda  
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia  
otrzymania  zawiadomienia  czy  pisma  przez  zamawiającego  lub  wykonawcę,  korespondencja  będzie  
uznana za niedokonaną. 
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą w Urzędzie Gminy w Radominie.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:
1. Barbara Boniecka  - w zakresie przedmiotu zamówienia

          pok. Nr 14, I piętro - tel. 056-683-75-22 wew. 21
2. Elżbieta Żułtewicz - w zakresie procedury przetargowej i opisu przedmiotu zamówienia - 
                                              pok. Nr 15, I piętro - tel. 056-683-75-22 wew. 19

Informacje dotyczące zamówienia udzielane będą, zarówno osobiście jak i telefonicznie, w godz. od godz. 
8.00 do godz. 15.00, od poniedziałku do piątku. 

IX.2.) Wyjaśnienia SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8



- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.
2.   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym  przekazał 
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  oraz  zamieszcza   na 
stronie internetowej określonej w Rozdziale II niniejszej specyfikacji. 
4.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść  
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji  zamawiający  przekaże 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia  
oraz zamieści  zmianę na stronie internetowej.
X. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
XI. Termin związania  ofertą:    - 30 dni 
XII. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert.
1. Przystępujący do przetargu, każdy z oferentów winien złożyć ofertę na piśmie. W  formularzy ofertowym 
należy podać  cenę  netto  i  brutto  za  jaką  gotów wykonać  wyżej  określone  prace  oraz  określić  termin 
przystąpienia do wykonania zamówienia i jego zakończenia.
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na  zamawiającego najpóźniej  do dnia 
26.04.2013r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8 , I piętro, z adnotacją, 
na kopercie zewnętrznej:

Oferta  przetargowa  na  wykonanie  zadania  p.n. „Demontaż,  transport  i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomin” z 
napisem „ Nie otwierać przed dniem 26.04.2013r. przed godz. 13.15

3.  Oferty złożone po terminie  lub przesłane pocztą,  które  wpłyną  po terminie  określonym w Rozdziale 
XIII.2. niniejszej Specyfikacji, będą zwracane niezwłocznie, bez otwierania i rozpatrywania.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia  26.04.2013r. o godz. 13.15 w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w 
Radominie, pokój Nr 7,  I piętro.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający poda zebranym informację o wysokości kwoty, jaką  
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a  
także informacje dotyczące cen ofert.
8. Informacje, o których mowa w pkt  6 i 7 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy  
otwarciu ofert, na ich wniosek.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
Szacunkowe  ilości  materiałów zawierających  azbest  podane  są  w  m2,  jednakże  wynagrodzenie  liczone 
będzie za zważone materiały w Mg. 
Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: 

I. demontaż,  odbiór,  transport  i  unieszkodliwianie  (płyty  azbestowo-cementowe  na  budynkach):  
oferowana cena jednostkowa brutto za …… Mg x 23,363 Mg 

II. odbiór, transport i unieszkodliwienie (płyty azbestowo-cementowe na posesjach): oferowana cena 
jednostkowa brutto za …… Mg x 35,783 Mg 

Wyniki iloczynów w I i II części należy dodać i w ten sposób otrzymana kwota stanowić będzie cenę 
ofertową, konieczną do porównania złożonych ofert. 



Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości (m2 oraz Mg) płyt 
azbestowo-cementowych,  z zastrzeżeniem, że nie przekroczy kwoty, jaką dysponuje Zamawiający (§ 4 
ust. 3 umowy). 
Cena  oferty musi  być  wyrażona  w PLN z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku oraz  zawierać 
wszystkie koszty związane z realizacją robót. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ofertową podaną liczbowo a podaną słownie, jako prawidłową 
przyjęta będzie cena ofertowa podana słownie. 

Zaoferowana cena musi obejmować wszystkie koszty, które ponosi oferent. Do ceny netto należy doliczyć  
podatek VAT.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę pełnej dostawy.
Cena  określona  przez  Wykonawcę  zostanie  określona  na  okres  ważności  umowy i  nie  będzie 
podlegać zmianom. 
Cena  oferty  będzie  stanowić  ryczałtowe  i  ostateczne  wynagrodzenie  wykonawcy   za  wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Podstawą obliczenia ceny oferty  ma być tabela elementów scalonych.
Wykonawca określoną  cenę oferty brutto,  poda w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza 
(do dwóch miejsc po przecinku) w PLN.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest  cena = 100% =  100pkt 
Cena  oferty  będzie  stanowić  ryczałtowe  i  ostateczne  wynagrodzenie  wykonawcy   za  wykonanie 
przedmiotu zamówienia,  niezależnie od  rozmiaru robót  budowlanych i  innych świadczeń oraz kosztów 
realizacji ponoszonych przez Wykonawcę. 
Podstawą obliczenia ceny oferty  ma być tabela elementów scalonych.
Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru:

Liczba punktów badanej oferty   =   najniższa cena spośród złożonych ważnych ofert     x 100 
cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę  punktów. 
XV. Umowa ramowa - nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

XVI.  Zastosowanie aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów - nie 
przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.
XVII.  Informacja  o  przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających  –  nie 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 oraz w art.  
134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy.

Radomin, dnia  18.04.2013r. 

Zatwierdził
Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski


