Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 569/2020 Burmistrza Nysy z dnia 16 marca 2020 r.

DRUK ZP-04

Załącznik nr 4 do „Regulaminu pracy stałej Komisji przetargowej oraz procedur
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie”

Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Nysa, dnia 17.06.2020

Zaproszenie do złożenia oferty
(dostawy/usługi)*

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30.000 euro.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – w ramach
Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
z miejsc i budynków położonych na terenie Gminy Nysa, wykazanych w Załączniku Nr 2 do niniejszego
zaproszenia do złożenia oferty. Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest to ok.
1 058,12 m2 – tj. ok. 13,77 Mg (przyjmując, że 1 m2 płyty waży 13 kg).
Zakres zamówienia obejmuje (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zaproszenia):
• demontaż pokryć dachowych oraz elewacji z płyt falistych oraz płaskich, załadunek, transport
i unieszkodliwianie płyt azbestowych w ilości szacunkowej ok. 634,00 m2 – tj. ok 8,25 Mg,
• zbieranie, transport i unieszkodliwianie (dotyczy wyrobów wcześniej zdemontowanych) płyt azbestowych
w ilości szacunkowej ok. 424,12 m2 – tj. ok. 5,52 Mg.
UWAGA !
Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została
na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających
wnioski oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Dlatego w celu
określenia ceny ofertowej na Wykonawcy ciąży obowiązek sporządzenia własnych szacunków
ilości wyrobów zawierających azbest na poszczególnych obiektach i kalkulacji kosztów ich
usunięcia.
1) Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela/i nieruchomości od realizacji zadania, bądź
niespełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, Wykonawca robót
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz kosztów robót na poszczególnych
nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko
za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych
nieruchomościach. Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.
2) Wykonanie powyższego zadania powinno być zrealizowane według zasad określonych
w obowiązujących przepisach i procedurach w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami
zawierającymi azbest.
3) Zamawiający zastrzega, że realizacja umowy (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do
zaproszenia) z Wykonawcą, jest uzależniona od podpisania umowy na dofinansowanie
zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu.
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3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem
materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielem danej
nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać ukończona nie później niż do dnia 20.08.2020r.
Natomiast przedłożenie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie
przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2020 r. (Za datę skutecznego
złożenia wymaganych dokumentów uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego
w Nysie.)
5) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego
harmonogramu prac (zawierającego dzień, miesiąc, rok oraz oznaczenie nieruchomości)
i dostarczenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.
6) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na
usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
- organowi nadzoru budowlanego,
- okręgowemu inspektorowi pracy,
- państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
Zgłoszenia powinny być dokonane, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
7) Po dokonanym demontażu (lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów) wraz
z unieszkodliwieniem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:
- protokołu(-ów) odbioru spisanym(-i) przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Gminy
i Wykonawcy, zawierającego(-ych) co najmniej dane właścicieli i adresy nieruchomości z których
usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych
(wcześniej składowanych) i masę unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest, zgodnie
z wytycznymi określonymi przez WFOŚiGW w Opolu,
- oświadczenia Wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§ 8 ust.
3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
Nr 71 poz. 649 i Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089), wraz z wykazem nieruchomości, których
oświadczenie dotyczy, zgodnie wytycznymi określonymi przez WFOŚiGW w Opolu,
- kart(y) przekazania odpadów zawierających azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednie
składowisko odpadów azbestowych, zgodnie wytycznymi określonymi przez WFOŚiGW w Opolu
- kolorowych zdjęć przedstawiających nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest,
wykonane z tego samego miejsca na nieruchomości przed i po wykonaniu prac.

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2020 r. z uwzględnieniem terminów określonych
w § 2 ust. 1 wzoru umowy

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a)

posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że podsiada następujące kompetencje i uprawnienia:
- aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest.

c) zdolności technicznej i zawodowej
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia
oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane
zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że
w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum 2 usługi polegające na demontażu, transporcie
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Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi

Strona 2

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny*

i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest o wartości minimum 10 000 zł. brutto - każda
usługa.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,
3)
wykaz co najmniej dwóch usług z dowodami określającymi czy zostały wykonane należycie,
4)
aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest,
5)
umowa z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający gotowość przyjęcia do
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
6)
informacja o instalacji lub instalacjach do zamierzonego unieszkodliwienia odpadów zawierających
azbest (tj. adres wraz z nazwą zarządzającego) wraz z decyzją zezwalającą na prowadzenie
działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub
oświadczenie, że instalacja do zamierzonego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest
posiada wymagane prawem zezwolenia i pozwolenia.

7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1.

Wymagania podstawowe.
1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2)
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych .
3)
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5)
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6)
Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
7)
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

2.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a)
formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b)
dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e- mail : j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl.
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Termin przesłania oferty upływa w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 14:00.
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10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

100

100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

11.

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.
3.
4.

12.

C min
• Max (C)
Ci

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Jacek
Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej, na której udostępnione zostało zaproszenie

Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie
pisemnej.

Załączniki :
1. Formularz oferty
2. Wykaz nieruchomości objętych zadaniem
3. Wzór umowy

Z up. BURMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
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……………………………………………………..
Zamawiający
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