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Gmina Głuszyca               Głuszyca 09.04.2018 r. 
ul. Grunwaldzka 55 
58-340 Głuszyca 
tel. 74 84 59 479 
fax 74 84 56 339 
 

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.7.2018 
(usuwania wyrobów zawierających azbest) 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 

12 stycznia 2015 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

NIP: 886-25-72-750, REGON: 890718248 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Głuszyca – 2018”, w zakres którego wchodzi: 

1) Zadanie nr 1 – demontaż pokrycia dachu i ściany z płyt zawierających azbest, na 

budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach Gminy 

Głuszyca, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych 

w ilości – 39,64 Mg 

2) Zadanie nr 2 – pakowanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku 

odpadów niebezpiecznych, zalegających / składowanych na nieruchomościach 

zlokalizowanych na terenie Gminy Głuszyca w ilości – 1,17 Mg 

2. Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres 

zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości 

odebranych wyrobów zawierających azbest. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

1) zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania) właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy; 

2) poinformowanie mieszkańców i Zamawiającego o dokładnym terminie odbioru odpadów 

zawierających azbest; 

3) demontaż, odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych 

maszyn i urządzeń; 

4) wywóz odpadów specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów; 

5) przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

6) ważenie odbieranych płyt azbestowo – cementowych ma odbyć się w obecności: 

oddającego eternit, przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego o dniu odbioru, Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych 

urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma 

obowiązek spisać protokół, który ma zawierać, co najmniej następujące informacje: 

nazwę zadania, nazwę Wykonawcy, imię i nazwisko osoby, od której odbierane są 

odpady, wskazanie miejsca odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów 
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(w m2 i Mg), łączny koszt odbioru i utylizacji eternitu od oddającego eternit, wzór 

protokołu odbioru w załączeniu do niniejszego zapytania; 

7) zbieranie pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane; 

8) dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj. karty przekazania 

odpadów (KPO) w wersji papierowej i elektronicznej (e-mail), wzór KPO jest 

załącznikiem do niniejszego zapytania, protokołów odbioru eternitu od osób 

uprawnionych, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów 

zawierających azbest od osób uprawnionych.  

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                                

i obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń spowodowanych na szkodę 

Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej w wersji 

papierowej obiektów sprzed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów azbestowych, jak 

i po ich usunięciu (również odpadu składowanego), każde zdjęcie powinno być opisane 

adresem danej nieruchomości, 

7. Niniejsze zamówienie finansowane jest przy udziale środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy 

4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

9. Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy. 

10. Zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywiny ( Dz. U z 2017 r. 

poz. 459 z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany do dnia  31 sierpnia 2018 r. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 

W formularzu ofertowym należy podać cenę za Mg w rozbiciu na dwa zadania. 

4. W przypadku błędów w obliczeniach w ofercie, Zamawiający dokona poprawy oczywistej 

omyłki rachunkowej, za cenę prawidłową będzie uważana cena jednostkowa netto. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty. 
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7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 23.04.2018 r., do godz. 

15
30

. Na kopercie należy zaznaczyć: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Głuszyca- 2018”. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres 

k.lazanowska@gluszyca.pl lub faksem na nr 74 84 56 339, co nie zwalnia jednak 

z obowiązku dostarczenia oryginału oferty z ewentualną późniejszą datą wpływu. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana po dniu 24.04.2018 r., a o wyniku i wyborze 

najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie 

telefonicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Płatność za pełnienie wykonanie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 30 dni po 

odbiorze końcowym i złożeniu faktury VAT. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena 100% 

Cena za 1 MG jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego                    

i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów 

potrzebnych do realizacji zamówienia.  

Wynagrodzenie wykonawcy będzie ustalone w następujący sposób: 

Cena jednostkowa za Mg pomnożona przez ilość usuniętych wyrobów azbestowych dla zadania 

nr 1 oraz cena jednostkowa za Mg dla  zadania nr 2 . 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

Z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa                              

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu 

zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia  zamawiającemu następujących 

dokumentów: 

1) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, lub 

umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych 

(kopia zezwolenia) – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych 

lub oświadczenie że ma ww. zezwolenie, 

2) umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwienie odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie, że posiada umowę. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Łazanowska; nr tel. 74 88 66 740, adresem 

email: k.lazanowska@gluszyca.pl 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 

3. Wzór Karty Przekazania Odpadów – załącznik nr 3 

4. Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 4 

Burmistrz Głuszycy 

(-) Roman Głód 


