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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610761-N-2019

Data: 16/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000000, ul. ul. Długa  222,

83-440  Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks

586 873 120.

Adres strony internetowej (url): www.karsin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem oraz

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo cementowych falistych), z

budynków mieszkalnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych na terenie gminy

Karsin w ramach zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych

na terenie Gminy Karsin. 2. Zakres prac obejmuje: a) Demontaż płyt azbestowo-cementowych z

pokryć dachowych, ich transport oraz utylizacja z budynków mieszkalnych i gospodarczych w ilości

- ok. 8,573 Mg. b) Transport oraz utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych w



ilości - ok. 151,065 Mg. c) Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć azbest zostanie

przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu. Wykaz może ulec zmianie w czasie

realizacji zadania przy nieprzekroczeniu ilości ton azbestu przeznaczonych do usunięcia. d) Do

obowiązków Wykonawcy należy: zapewnienie organizacji i zabezpieczenia placu robót,

skontaktowanie się i umówienie na dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż wyrobów

zawierających azbest, potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości poprzez

wypełnienie karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu na składowisko przez

Wykonawcę. uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu

stwierdzającego rzetelność wykonywania prac i oczyszczenia terenu z azbestu, przekazanie

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów - miejsce utylizacji (karta

przekazania odpadu na składowisko) - poniesienie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za

szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego

zamówienia. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów

niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac. UWAGA: W ofercie należy również

podać cenę brutto razem oraz cenę jednostkową za: 1. 1 Mg demontażu, transportu oraz utylizacji

płyt azbestowo – cementowych. 2. 1 Mg transportu oraz utylizacji płyt azbestowo –

cementowych. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.10.2020 r. 4. Istnieje możliwość

realizacji zadania z podziałem na etapy i wystawienia faktury za każdy etap prac. Faktury będą

płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 5. Zgodnie ze Wspólnym

Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

90650000-8. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez

wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie

prawo do rezygnacji z części zamówienia, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z

usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo

cementowych falistych), z budynków mieszkalnych i gospodarczych, będących własnością osób

fizycznych na terenie gminy Karsin w ramach zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin. 2. Zakres prac obejmuje: a) Demontaż

płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych, ich transport oraz utylizacja z budynków

mieszkalnych i gospodarczych w ilości - ok. 8,573 Mg. b) Transport oraz utylizacja płyt

azbestowo-cementowych z pokryć dachowych w ilości - ok. 151,065 Mg. c) Wykaz



nieruchomości, z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po

rozstrzygnięciu przetargu. Wykaz może ulec zmianie w czasie realizacji zadania przy

nieprzekroczeniu ilości ton azbestu przeznaczonych do usunięcia. d) Do obowiązków

Wykonawcy należy:  zapewnienie organizacji i zabezpieczenia placu robót, 

skontaktowanie się i umówienie na dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż

wyrobów zawierających azbest,  potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela

nieruchomości poprzez wypełnienie karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu na

składowisko przez Wykonawcę.  uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i

przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonywania prac i oczyszczenia terenu

z azbestu,  przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów -

miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu na składowisko) - poniesienie pełnej

odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane swoim działaniem lub

niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Wykonawca zamówienia

staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku

prowadzenia prac. UWAGA: W ofercie należy również podać cenę brutto razem oraz cenę

jednostkową za: 1. 1 Mg demontażu, transportu oraz utylizacji płyt azbestowo – cementowych.

2. 1 Mg transportu oraz utylizacji płyt azbestowo – cementowych. 3. Wymagany termin

realizacji zamówienia: 31.10.2020 r. 4. Istnieje możliwość realizacji zadania z podziałem na

etapy i wystawienia faktury za każdy etap prac. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty

jej otrzymania przez Zamawiającego. 5. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)

przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 90650000-8. 6. Zamawiający nie

ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania

przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części

zamówienia, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 8. Zamawiający na podstawie

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na umowę o

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z

2014r., poz. 1502 ze zm.) wykonujących czynności w zakresie: demontażu, transportu i

utylizacji płyt azbestowo-cementowych. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców -

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, a w razie nie

spełnienia ww. warunku nałoży na Wykonawcę karę, o której mowa we wzorze umowy



stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać

zgodnie z obowiązującymi przepisami: 1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), 2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), 3) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r.

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 z późn.

zm.), 4) Ustawą z dnia 19 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 z późn. zm.), 5) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), 6) Rozporządzeniem 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 szkoleń w zakresie

bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), 7)

Rozporządzeniem 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. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), 8) Rozporządzeniem Ministra

Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na

potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1673), 9) Rozporządzaniem

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania

instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

(Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), 10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-24, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-29, godzina: 11:00,


