
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 72242-2016 z dnia 2016-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baranów

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w Gminie Baranów woj. lubelskie, w tym: -

demontaż płyt azbestowych z dachów budynków, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - ilość budynków...

Termin składania ofert: 2016-04-21

Baranów: USUWANIE WYROBÓW ZAWIEWRAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY BARANÓW - 2016 ROK

Numer ogłoszenia: 105898 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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

w BZP: 72242 - 2016r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, woj. lubelskie, tel. 81 883 40 27, faks 81

883 40 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USUWANIE WYROBÓW ZAWIEWRAJĄCYCH

AZBEST Z TERENU GMINY BARANÓW - 2016 ROK.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości

położonych w Gminie Baranów woj. lubelskie, w tym: - demontaż płyt azbestowych z dachów budynków,

załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - ilość budynków mieszkalnych i gospodarczych - 14, powierzchnia

dachów do zdjęcia - ok. 775 m² - ilość szacunkowa Mg 10,075; - odebranie uprzednio zdemontowanych wyrobów

zawierających azbest ( płyty faliste i płaskie azbestowo-cementowe ) składowanych na terenie nieruchomości

położonych w Gminie Baranów, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunek i utylizacja - ok.

2105 m² - ilość szacunkowa Mg 27,365 Szacowana masa wszystkich wyrobów azbestowych przeznaczonych do

unieszkodliwienia wynosi ok. 37,44 Mg. Wskazane ilości są orientacyjne. Faktyczna masa usuwanych wyrobów,

ustalona zostanie po-przez zważenie, indywidualne dla każdej nieruchomości. Zorganizowanie ważenia leży po

stronie Wykonawcy. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną (w wersji papierowej i elektronicznej)

usuwanych wyrobów - wg. stanu przed i po realizacji zadania. Zamawiający wymaga ażeby odebranie wyrobów

zawierających azbest z terenu nieruchomości zostało udokumentowane kartą odebrania odpadu, wystawioną

przez Wykonawcę a przekazanie odpadu, kartą przekazania wystawioną przez końcowego odbiorcę, to jest

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=105898&rok=2016-04-28

1 z 2



podmiot uprawniony do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Dla prawidłowego sporządzenia oferty

zaleca się wizję lokalną na posesjach objętych przedmiotem zamówienia. Załatwienie wszystkich formalności i

pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.

UWAGA: szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidywana do unieszkodliwienia w trakcie

realizacji umowy może ulec zmniejszeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu

zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

ALBAKOM Lucyna Fic, ul. Dworcowa 2, 08-440 Pilawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14814,81 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 13104,00

Oferta z najniższą ceną: 13104,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20217,60

Waluta: PLN .
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