
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 331046-2012 z dnia 2012-09-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawno
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
pochodzących z dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych położonych na terenie Gminy Drawno w ilości
około 68,76 Mg. Wykonawca...
Termin składania ofert: 2012-09-20

Drawno: Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy

Drawno w 2012 roku

Numer ogłoszenia: 389126 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 331046 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220

Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie

Gminy Drawno w 2012 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, transport i

utylizacja wyrobów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych

położonych na terenie Gminy Drawno w ilości około 68,76 Mg. Wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania

wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a w

szczególności: - zabezpieczy obiekt oraz teren wokół niego przed rozprzestrzenianiem się pyłów azbestu, -

ogrodzi teren z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, - umieści

tablicę ostrzegawczą o treści: Uwaga Zagrożenie azbestem oraz Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony, -

skompletuje wyposażenie techniczne umożliwiające prawidłowy przebieg prac budowlanych, - przygotuje

stanowiska gromadzenia odpadów zawierających azbest, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, -

nawilży wodą wyroby zawierające azbest przed ich demontażem i utrzymywać je będzie w stanie wilgotnym przez

cały czas pracy, - wszystkie zdemontowane wyroby azbestowo-cementowe będą szczelnie opakowane folią o

grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, - po wykonaniu prac, teren
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robót i jego otoczenie zostanie starannie oczyszczony z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego

lub metodą czyszczenia na mokro. Transport odpadów zawierających azbest - Podmiot gospodarczy świadczący

usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać zezwolenie na prowadzenie transportu

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce

siedziby podmiotu gospodarczego. Przewóz odpadów azbestowych odbywać się będzie odpowiednio

przystosowanymi i oznakowanymi pojazdami, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transportu odpadów

niebezpiecznych. Załadunek i rozładunek odpadów odbywać się będzie przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika.

- Opakowane, przygotowane do transportu partie odpadów będą ułożone i umocowane na pojeździe w sposób

uniemożliwiający ich przesuwanie, przewracanie i wypadnięcie z pojazdu. - Po każdym wyładunku odpadów pojazd

będzie wyczyszczony z zachowaniem środków ostrożności przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Składowanie odpadów zawierających azbest: - Odpady zawierające azbest będą składowane na składowisku

przystosowanym do tego celu tj. Składowisku odpadów niebezpiecznych, celem utylizacji. Prace związane z

usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami

nieruchomości, a po zakończeniu prac obowiązkiem Wykonawcy będzie spisanie protokołu odbioru prac.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.65.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Andrzej Sankowski SAN-BUD, Zeliszewo 28, 73-210 Recz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87777,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 36387,79

Oferta z najniższą ceną: 36387,79 / Oferta z najwyższą ceną: 117332,06

Waluta: PLN.
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