
RR.271.1.2014.JW

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
                                                                                              Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r.  

                                            ZAPYTANIE   OFERTOWE

         Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn.zmian.).

I. Zamawiający:
     Gmina Wielopole Skrzyńskie
    39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
    Tel: 17 2214819  fax: 17 2214830

II. Przedmiot zamówienia :  

             Przedmiotem zamówienia jest transport  i utylizacja  materiałów
             zawierających azbest z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie  w 2014r.

     Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:
    1) pakowaniu i załadunku odpadów azbestowych, pochodzących z wymiany lub likwidacji 
       pokryć dachowych budynków gospodarstw domowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie 

            2) transporcie i deponowaniu płyt  azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.
                Odbiór płyt azbestowych z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez względu na ich  postać 
                oraz sposób i miejsce składowania.

Dodatkowe warunki zamówienia:
   a) transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu, ze względu na
        konieczność dojazdu do miejsc trudnodostępnych (wąskie drogi)
    b) zadanie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb zgłaszanych przez zamawiającego.
        Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy nie częściej niż 1 raz w miesiącu wykaz posesji 
        z których należy odebrać odpady. Wykonawca będzie zobowiązany do ich odbioru i przekazania
        na wysypisko odpadów niebezpiecznych w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu o którym
        mowa powyżej.
    c) Wykonawca będzie dokonywał ważenia odpadów w miejscu odbioru.
         Każdy właściciel posesji będzie potwierdzał ilość odebranego odpadu z danej nieruchomości.
   d) Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów
        zawartych w   Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
        2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
        i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn.zmian.)
    e) załadunek i transport wyrobów azbestowych winni dokonywać jedynie pracownicy
        przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów
  f) transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami 
       o przewozie towarów niebezpiecznych.

III. Przewidywana ilość odpadu przeznaczona do pakowania, transportu i utylizacji:
           – 19,00 ton zeskładowana na nieruchomościach.



IV. Termin realizacji zamówienia:
 sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 10 września 2014r.

V. Kryteria wyboru ofert  :  100 %  cena brutto 

VI. Wymagania jakie powinni spełniać  Wykonawcy  zamówienia w zakresie dokumentów
       i oświadczeń oraz zezwoleń :
      a) ważną, posiadaną przez Wykonawcę, decyzję zatwierdzającą Program Gospodarki
          Odpadami wydaną przez Marszałka Województwa właściwego według miejsca siedziby
          lub zamieszkania wytwórcy odpadów zgodnie z art. 17 ust.1a, art.21b ustawy z dnia 
         27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243)
      b) posiadanie ważnej umowy ze składowiskiem odpadów na przyjęcie odpadów zawierających
          azbest
      c) posiadanie ważnego zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych wydanego
          przez właściwy organ
      d)  posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
          do ewidencji działalności gospodarczej
      e) Wykonawca musi dysponować  potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji
           przedmiotu zamówienia.

VII. Sposób sporządzenia oferty :
       Oferty należy sporządzić w formie pisemnej.
        Do  oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:
        1) wypełniony formularz ofertowy
        2) dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności
             lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz 
             dokumenty potwierdzające  wymagania pkt. VI ppkt a-e (kopia potwierdzona za 
             zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta).

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:
        Ofertę na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć 
         w terminie do dnia  22.04.2014r. w formie pisemnej (osobiście lub listownie): 
         Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie  200 ,    lub w  sekretariacie
         Zamawiającego pok. 22 
  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
  Uprawnionym do  udzielania wyjaśnień jest pracownik Urzędu Gminy: Jolanta Wośko 17 22 14 819

   W załączeniu :
           1. Formularz ofertowy.
            2. Oświadczenie. 
            3. Istotne postanowienia umowy                                                  Wójt Gminy
         
                                                                                                                  Czesław  Leja

                                                           



…………………………………………                                                                  …………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                       (miejscowość)

                                   FORMULARZ  OFERTOWY

                   na „Transport i utylizację  materiałów zawierających  azbest 
                             z terenu  Gminy Wielopole Skrzyńskie w 2014r. ”

    I.   Nazwa i adres zamawiającego :
           Gmina Wielopole Skrzyńskie
           39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

    II.  Opis przedmiotu zamówienia:
         1. Przedmiot zamówienia : 
            a) pakowanie i załadunek odpadów azbestowych, pochodzących z wymiany lub likwidacji
                pokryć dachowych budynków gospodarstw domowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
            b) transport i deponowanie płyt  azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.
                Odbiór płyt azbestowych z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez względu na ich  postać 
                oraz sposób i miejsce składowania.

   III. Termin realizacji zamówienia :
           sukcesywnie od podpisana umowy do 10 września 2014r.

   IV. Nazwa  adres  Wykonawcy :
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           Nr rachunku bankowego……………………………………………………………………………………………………………………

          1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na:
                - pakowane, transport  utylizację 1 tony odpadów azbestowych (eternitu):

                Cena netto     ………………………………………….zł
                podatek VAT ………………………………………..  zł
                cena brutto   ………………………………………..  zł
                słownie brutto ……………………………………    zł

         2. Oświadczam, że :
              a) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  nie wnoszę do niego zastrzeżeń
              b) pakowanie, załadunek, ważenie azbestu oraz transport na miejsce składowania (utylizacji), 
                  wykonam we własnym zakresie a transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym 
                 tonażu ze względu na wąskie drogi.
              c) przy realizacji robót  przestrzegał będę przepisów zawartych w   Rozporządzeniu Ministra  



                 Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i  
                  warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U.Nr 
                  71, poz. 649 z późn.zmian.
               d) załadunek i transport wyrobów azbestowych będą dokonywać jedynie pracownicy przeszkoleni 
                   w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
               f)  transport odpadów zawierających azbest, będzie odbywał się zgodnie z przepisami o przewozie
                   towarów niebezpiecznych

               g) uzyskam i przedstawię Zamawjącemu  wymaganą dokumentację odbiorczą.

     3. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:
           a. ……………………………………………………………………………………….

           b. ……………………………………………………………………………………….

           c. ……………………………………………………………………………………….

           d. ………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………..                                        ……………………………………………………………………..

      (miejscowość i data)                                                                    ( pieczęć  i podpis osoby upoważnionej )

                                                                                                                            Załącznik nr 2 do oferty



                                                                   Oświadczenie
                                     o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu pn. „Transport i utylizacja
        materiałów  zawierających azbest z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie w 2014r.”, 
        dotyczące :
        1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
              prawa nakładają obowiązek ich posiadania
          2) posiadania wiedzy i doświadczenia
          3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
              do wykonania zamówienia.

                                                                                            …………………………………………………………………..

                                                                                                                    (data, podpis oraz pieczęć  osoby upoważnionej)

      

                                                                                                     

                                                                                                 
                                                                                                                                                            
                                                                                                    
 



                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3 do oferty

                                ISTOTNE  POSTANOWIENA  UMOWY

Umowa zawarta w dniu ………………………….  pomiędzy:
Gminą Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 woj. podkarpackie,  
reprezentowaną przez :
Czesława Leję  - Wójta Gminy
przy kontrasygnacie, Janiny Drygaś – Skarbnika Gminy zwanym dalej „Zamawiającym”,
a Firmą
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwaną  w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

                                                                           § 1
 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

  Transportu i utylizacji materiałów zawierających  azbest z terenu gminy 
  Wielopole Skrzyńskie  w 2014r.
                                                                           § 2 
Przewidywana ilość odpadu przeznaczona do pakowania, transportu i utylizacji pochodząca z wymiany
lub likwidacji pokryć dachowych budynków z terenu gminy :  19,00 ton.
 
                                                                           § 3 
Ostateczny termin wykonania umowy upływa 10 września 2014r.

                                                                           § 4
Podstawą zawartej umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia ………. stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy.
                                                                           § 5 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością, 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w porozumieniu 
z właścicielami posesji na których będą świadczone usługi przez wykonawcę.
                                                                           § 6
Szczegółowy zakres umowy:
            1) pakowanie i załadunek odpadów azbestowych, pochodzących z wymiany lub likwidacji 

       pokryć dachowych budynków gospodarstw domowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie 
            2) transport i deponowanie płyt  azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.
                Odbiór płyt azbestowych z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez względu na ich  postać 
                oraz sposób i miejsce składowania.
            3) transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu, ze względu na

        konieczność dojazdu do miejsc trudnodostępnych (wąskie drogi)
    4) zadanie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb zgłaszanych przez zamawiającego.



        Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy nie częściej niż 1 raz w miesiącu wykaz posesji 
        z których należy odebrać odpady. Wykonawca będzie zobowiązany do ich odbioru i przekazania
        na wysypisko odpadów niebezpiecznych w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu o którym
        mowa powyżej.
    5) Wykonawca będzie dokonywał ważenia odpadów w miejscu odbioru.
         Każdy właściciel posesji będzie potwierdzał ilość wywiezionego odpadu z danej
         nieruchomości.
   6) Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów
        zawartych w   Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
        2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
        i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn.zmian.)
  7)  załadunek i transport wyrobów azbestowych winni dokonywać jedynie pracownicy
       przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów 
       zawierających azbest.
  8)  transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami 
       o przewozie towarów niebezpiecznych

                                                                           § 7
Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z przedłożoną Ofertą w wysokości:
Cena usługi pakowania, transportu i utylizacji 1 tony azbestu:

Cena netto …………………zł
Podatek VAT ………………zł
Cena brutto ………………..zł
Słownie brutto  ……………..zł
                                                                           § 8
1.Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po zrealizowaniu odbioru azbestu 
   z gospodarstw zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wykazem, w oparciu o fakturę VAT
   do której  dołączone zostanie potwierdzenie z wysypiska o ilości zdeponowanych odpadów 
   oraz potwierdzenie o którym mowa w  § 6 pkt 5.
2.Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru końcowego stwierdzający prawidłowe
   wykonanie robót.
2.Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni, od daty jej złożenia Zamawiającemu.
3.Faktury wystawiane bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek w Banku……………Nr…………………….
5. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP…………………………………….. .
6. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie 
    został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna
    dokumentacja, wówczas Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego 
    przedmiotu umowy wyznaczając termin na usunięcie stwierdzonych wad.
7. Wykonawca  zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.



                                                                          

                                                                          § 9
1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
   że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili 
   zawarcia umowy.
2.W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
   z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

                                                                           § 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za nie wykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy, które  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z  następujących tytułów:
1/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 złotych za każdy dzień opóźnienia
    w dochowaniu terminu o którym mowa w  § 6 pkt 4 niniejszej umowy.
2/ za odstąpienie od umowy Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, zapłaci on karę 
    w wysokości 1.000 złotych. 
                                                                           § 11
1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
   nieważności.                                                                    
                                                                           § 12
1.W sprawach nie objętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie możliwe spory wynikające z tytułu realizacji umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby   
   Zamawiającego.
                                                                           § 13
Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca :


