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Janowice Wielkie dnia 22.06.2016 r.   

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2015 poz.2164 ze zm. 

 

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE 

 zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy  Janowice Wielkie .”: w ilości szacunkowej 2556 m2 ≈ 51,12 Mg 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2 

58-520 Janowice Wielkie 

Strona internetowa: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/ 

E-mail: gmina@janowicewielkie.eu 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 

 Zadanie 1  

Demontaż, załadunek  transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu  dla 

budownictwa z terenu Gminy Janowice Wielkie w ilości szacunkowej 1318 m2 ≈ 26,36 Mg.   

Zadanie 2  

Załadunek transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu dla 

budownictwa z terenu Gminy Janowice Wielkie w ilości szacunkowej 1238 m2 ≈ 24,76 Mg.   

 

W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych przez 

Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Janowice Wielkie, pakowanie, 

załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, 

rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 

określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z 

zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 

grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. 

U. z 2014 r. poz.1973) – „Karta przekazania odpadu”. 

Ilośd punktów adresowych na terenie Gminy Janowice Wielkie około 11. Ilośd punktów 

adresowych, ilośd wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie. Szczegółowy wykaz posesji 

zawiera załącznik nr 1 zapytania ofertowego który jest również załącznikiem do  umowy. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy dodatkowych nieruchomości z 

których należy usunąd azbest, jeżeli masa odpadów odebranych z w/w 11 nieruchomości nie 

przekroczy 51,12Mg.  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=21.01.2014
http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/
mailto:gmina@janowicewielkie.eu
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c) Usługi Wykonawca świadczyd będzie własnym sprzętem i przy pomocy własnych materiałów. 

d) Zaplecze dla prowadzonej działalności Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

e) Wykonawca zobowiązany jest ustalid z właścicielami posesji termin wykonania prac. 

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej 

harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach 

uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości. 

f)Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z 

których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac. Każde zdjęcie 

powinno byd opisane adresem danej nieruchomości. Dokumentacja w formie elektronicznej zostanie 

przekazana Zamawiającemu ( Pani Katarzynie Praczyk- pracownik UG Janowice Wielkie) przed 

koocem realizacji zadania. 

g) Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z 

nieruchomości. Okolicznośd zważenia wyrobów i ich waga winny byd potwierdzone podpisami 

przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynnośd, przedstawiciela Zamawiającego  oraz 

Właściciela (posiadacza) nieruchomości. 

h) Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu- wzór 

stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego) sporządzony w trzech egzemplarzach: 2 dla 

odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania jednego do Urzędu Gminy w Janowicach 

Wielkich, trzeci dla właściciela nieruchomości. 

i) Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce unieszkodliwiania. 

Karty przekazania odpadów na składowisko-oryginały z pieczątką składowiska, zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), należy przekazad  

pracownikowi Urzędu Gminy Janowice Wielkie - Pani Katarzynie Praczyk, przed przekazaniem 

protokołu odbioru koocowego zadania. KPO winny byd wystawione tylko na wyroby zawierające 

azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy zawartej z Urzędem Gminy w Janowicach 

Wielkich. Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów unieszkodliwionych w ramach innej umowy. 

Do KPO należy dostarczyd wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością 

unieszkodliwionych odpadów. 

j) Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z 

pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §8 

ust. 3 Rozporządzenia 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 z późn. zm.).(wzór druku przekaże Wykonawcy Zamawiający). 

k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd z tytułu zdarzeo i wypadków, a także za zniszczenia 

własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 

niniejszego zamówienia. 

l) Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnid także: 

-organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na 

którym usługa jest wykonywana, 

-oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakooczeniu prac. 
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ł) Wykonawca musi posiadad zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w 

przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub wpis 

do rejestru o którym mowa w art. 49 ww. ustawy. 

m) UWAGA- Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotu zamówienia ( w terminie 

przynajmniej 7 dni ) powinien dokonad zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na 

zabezpieczania bądź usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu inspektorowi 

sanitarnemu. Dokumenty potwierdzające przedmiotowe zgłoszenia Wykonawca ma dostarczyd 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac. 

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

a) Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi byd zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przy 

demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania 

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

 b) Wykonawca zobowiązany jest wykonad demontaż pokrycia dachowego z płyt zawierających 

azbest na budynkach zlokalizowanych na terenie Janowice Wielkie, załadunek, transport i utylizację 

odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie  wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach zakwalifikowanych do udziału w 

programie, sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2016 roku; 

 c) Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych 

powstałych w wyniku prowadzenia prac; 

 d) Planowana do usunięcia lub demontażu ilośd wyrobów zawierających azbest (m2) może ulec 

zmianie. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwad żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2016 r. 

4. Okres gwarancji: nie dotyczy. 

5. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto 100 pkt. 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego wykonawcy którego  oferta uzyska najwyższą ilośd 

punktów obliczoną na podstawie załącznika nr 3- formularz ofertowy. Według następującego wzoru. 

C = 
Ci

C min
 • 100 pkt. 

Gdzie : 
C –ilośd punktów. 
C min- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 
Ci-cena oferty badanej 

 

 

6. Inne istotne warunki zamówienia. 

 Przedmiot zamówienia należy wykonad zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r., poz. 21 z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 250); 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232); 
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- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, 

poz. 1367 z późn. zm.); 

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru 

jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów. 

 7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyd w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe dotyczące: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy  

Janowice Wielkie” 

a także z dopiskiem:  

„nie otwierać do dn. 28 czerwca  2016  r. do godz. 12 00” w terminie do dnia 28 czerwca  2016  r. do 

godz. 12 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice 

Wielkie, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres. 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca  2016 r. o godz. 12 15 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie (pok. nr 15). 

 Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 

 Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienid lub wycofad ofertę. 

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących 

treści złożonych ofert. 

8. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Artur Górnicki - podinspektor ds. przetargów, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych  oraz  

gospodarki mieszkaniowej,(tel.75-75-15-124/185/285wew.117). e-mail; 

inwestycje@janowicewielkie.eu 

Katarzyna Praczyk – podinspektor ds. mieszkalno-komunalnych i ochrony środowiska, (tel. 75-75-15-

124/185/285 wew. 118).e-mail; eko@janowicewielkie.eu 

       
 
               Zatwierdzam  
Wójt Gminy Janowice Wielkie 
          /-/Kamil Kowalski 

 


