Babimost, 2017.04.26
Gmina Babimost
Rynek 3
66-110 Babimost
NIP 9730822475

OŚ.271.1.3.2017
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
Dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babimost w 2017 roku.
I.
Zamawiający
Gmina Babimost, ul. Rynek 3; 66-110 Babimost
II.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w prac:
1) demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo cementowych
z dachów budynków położonych na terenie Gminy Babimost wraz z ich unieszkodliwieniem
na legalnym składowisku uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest;
2) zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo cementowych złożonych
luzem na działkach położonych na terenie Gminy Babimost wraz z ich unieszkodliwieniem na
legalnym składowisku uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest.
3) ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych)
przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy – z przeprowadzonej
czynności ważenia należy sporządzić protokół.
4) przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich
załadunek;
5) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz
oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do
środowiska;
6) transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia
środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych;
7) przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na
unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów;
8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;
9) Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu
z właścicielami/użytkownikami nieruchomości, oraz Zamawiającym ustali i przygotuje
harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia
wg źródła ich pochodzenia
Lp
Ilość w m2
. Źródło pochodzenia odpadów
1
2
3
Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest
1
6455
planowane do unieszkodliwienia z demontażem
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach
2
3158
gruntowych - planowane do unieszkodliwienia bez demontażu
RAZEM

9613

Podane ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest objęte przedmiotem zamówienia,
określone zostały na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości – wartości te mogą ulec
zmianie podczas wykonywania zadania z powodu błędnego oszacowania ilości przez
właścicieli nieruchomości.
Do formularza ofertowego należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych;
2. Decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
3. Wykaz personelu, który posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji zamówienia
w zakresie „Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”;
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia;
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie
mniejszej niż 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Termin złożenia ofert – do dnia 08.05.2017 r.
Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 20.07.2017 r.
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
1. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą
w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości oraz Zamawiającym
w zakresie terminu realizacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. usług zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym 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. Nr 71 poz. 649 ze zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w tym m. in. zgłosi zamiar
przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane
swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zadania.

4. Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Po jego opracowaniu
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia planu Zamawiającemu.
5. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót oraz uporządkowanie
nieruchomości po zakończeniu prac.
6. Przy demontażu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest Wykonawca prac zobowiązany
jest do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest. Wykonawca świadczący usługi polegające na transporcie
odpadów obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby
Wykonawcy.
7. Z czynności demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest należy spisać protokół
odbioru pomiędzy właścicielem nieruchomości, Zamawiającym a Wykonawcą stwierdzający:
ilość zdemontowanych i usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości
(należy podać w m2 i w miarę możliwości zaleca się podanie również dodatkowo ilości masy
azbestu w tonach); ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości
(należy podać w m2 i w miarę możliwości zaleca się podanie również dodatkowo ilości masy
azbestu w tonach); prawidłowe wykonanie prac związanych z demontażem i usuwaniem
wyrobów zawierających azbest oraz, że teren został oczyszczony z pyłu azbestowego
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, w przypadku stwierdzenia
wad w wykonawstwie robót Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie
określonym w protokole.
8. Jeżeli wystąpią rozbieżnościach w ilości materiałów zawierających azbest wynikającej
z wniosku właściciela nieruchomości, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest
w tym samym dniu zawiadomić Zamawiającego.
9. W przypadku zgłoszenia, o którym w ust. 8, Zamawiający i Wykonawca dokonują wizji
lokalnej z udziałem właściciela nieruchomości, podczas której zostanie określona ostateczna
ilość wyrobów zawierających azbest.
10. Inne szczegóły świadczenia w/w usługi zawarte zostaną w umowie z wybranym
wykonawcą zgodnie z wytycznymi z zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na
usuwaniu wyrobów azbest – ze środków NFOŚiGW - WFOŚiGW
Uwagi :
-Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości, na których znajdują się
przeznaczone do demontażu i usunięcia wyroby zawierające azbest. Wykonawca ustali
z właścicielami nieruchomości terminy wykonania usługi.
-Całkowita wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie końcowego
zestawienia protokołów odbioru potwierdzających wykonanie prac.
-Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie złożona przez Wykonawcę faktura sporządzona na
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego, jednostkowych protokołów odbioru prac
oraz sporządzone przez Wykonawcę zestawienie protokołów odbioru potwierdzające
wykonanie prac, sprawdzone przez Zamawiającego ujmujące ilości azbestu
w [m2] i [t] dla każdego właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest ponadto
dołączyć do faktury karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych
oraz protokoły odbioru.
- Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.

Ofertę proszę przesłać :
Pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:
srodowisko@umbabimost.pl, pocztą tradycyjną na adres Gmina Babimost ul. Rynek 3,
66-110 Babimost lub faxem na numer 068 351 20 28.
Sprawę prowadzi:
Anna Fabiś
Tel. 68 351 3862

…………………………………
FORMULARZ OFERTOWY
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babimost
w 2017 roku
Dotyczy: zapytania ofertowego OŚ.271.1.3.2017

Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 1:
demontaż, zabezpieczenie,
załadunek i transport
falistych płyt azbestowo
cementowych z dachów
budynków położonych na
terenie Gminy Babimost
wraz z ich
unieszkodliwieniem na
legalnym składowisku
uprawnionym do
przyjmowania i trwałego
unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest
Zadanie nr 2:
zabezpieczenie, załadunek
i transport falistych płyt
azbestowo cementowych
złożonych luzem na
działkach położonych na
terenie Gminy Babimost
wraz z ich
unieszkodliwieniem na
legalnym składowisku
uprawnionym do
przyjmowania i trwałego
unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest
Razem:

Cena
ofertowa
netto
za 1 m2

Cena
ofertowa
brutto za
1 m2

Ilość m2 wyrobów
zawierających
azbest
przeznaczonych
do
unieszkodliwienia
wg wniosków
właścicieli
nieruchomości

Wartość
netto

Stawka
i kwota
podatku
VAT

……...%
6455
……....z
ł

……...%
3158
……....z
ł

9613
………………………………………………

Wartość
brutto

…………………………………….
Wykonawca

………………………………….
(miejscowość, data)

Wykaz personelu, który posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji zamówienia
w zakresie „Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe

……………………………………………..
podpis osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy

Data odbycia
szkolenia/doświadczenie
w latach

Forma
dysponowania
osobami
realizującymi
zamówienie

……………………………………….
Wykonawca

………………………………….
( miejscowość, data )

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia

Oświadczam, że jako Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babimost
w 2017 roku” dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadającymi wymagane uprawnienia przewidziane do realizacji zamówienia w zakresie
„Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w ilości .......osoba/osób.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne
zapewniające prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników
i środowiska przed narażeniem na działalnie azbestu.

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej
ze składaniem fałszywych oświadczeń.

Miejscowość .................................., dnia ...................................

……………………………………………..
podpis osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy

