
   
 

 

                                              

GKR. 041.1.2016                                                                                               Wilków, 01.06.2016 r. 

 

 

 

 Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert 

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

1. Zamawiający: Gmina Wilków 

2. Przedmiot zamówienia: unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Wilków 

3. Termin realizacji zamówienia: 04.07.2016-07.10.2016 r. 

4. Miejsce realizacji: teren Gminy Wilków 

5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena. 

6. Kod CPV: 90650000-8  

7. Inne istotne warunki zamówienia: 

a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania 

ofertowego w uzasadnionych przypadkach, odwołania oraz zakończenia postępowania 

bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy 

wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie 

zamówienia a także wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień 

złożonych ofert. 

c) Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 30 dni po przedłożeniu przez 

niego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu zamówienia. 

d) Wszystkie podane ceny w ofercie powinny być cenami brutto uwzględniającymi 

wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT. 

e) Za realizację przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: 

a) decyzję Marszałka Województwa zatwierdzająca Wykonawcy program gospodarki 

odpadami, obejmująca wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest). 

b) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) – o ile wystąpi zbieranie odpadów; 

c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych 

wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 

poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.), 

d) decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające 

azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie wydaną na podstawie ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 

e) posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową. 

9. Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu 

ofertowym będącym załącznikiem nr 2 w języku polskim, czytelnie zgodnie ze specyfikacją 
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zamówienia. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której 

należy napisać „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków”, 

Do złożonej oferty należy dołączyć: 

a) wypełniony wykaz nieruchomości z terenu Gminy Wilków objętych demontażem, 

transportem i utylizacją oraz transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających 

azbest - załącznik nr 1 do oferty cenowej, 

b) decyzję Marszałka Województwa zatwierdzająca Wykonawcy program gospodarki 

odpadami, obejmująca wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest). 

c) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) – o ile wystąpi zbieranie odpadów; 

d) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych 

wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 

poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), lub  

wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach 

(Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.), 

e) decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające  

azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie wydaną na podstawie ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 

f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

wykonawcy. 

 10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy w Wilkowie (sekretariat), ul. Wrocławska 11, 

46-113 Wilków. Termin składania ofert do 10.06.2016 r. do godziny 14.00. Oferta musi 

być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 
 

pełna nazwa Wykonawcy 
adres 
numer telefonu, faksu                          
NIP, REGON                               
 

                                                       „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Wilków”  

 
                                                     NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1400        

10.06.2016 r. 

 

W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do 

Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

- jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia; 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 11. Specyfikacja zamówienia  

W ramach prac wykonane zostaną: demontaż elementów budowlanych zawierających azbest, 

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

unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na 

składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

Planowana ilość do demontażu, transportu i unieszkodliwienia elementów budowlanych 

zawierających azbest może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia właścicieli 

nieruchomości od realizacji zadania. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie 

pomniejszone o kwotę wykazaną w załączniku nr 1 do oferty cenowej. 



Podane ilości do demontażu, transportu i unieszkodliwienia elementów budowlanych 

zawierających azbest (załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert) są wartościami 

szacunkowymi w związku z czym ich ilość może być większa. Wykonawca zobowiązany 

jest do dokonania wizji w terenie.  

Zakres prac i termin wykonania prac powinien być każdorazowo ustalany z właścicielem 

nieruchomości.  

Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych 

w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadu i karcie 

przekazania odpadu. Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem 

wszelkiego mienia właścicieli nieruchomości podczas wykonania robót.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane 

swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.  

Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu 

zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.  

Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla 

wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Po zakończeniu usługi Wykonawca 

zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac wraz z zapleczem. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

- 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. 2004 nr 71 poz. 649) zmienionym Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

2010 nr 162 poz. 1089); 

- przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 

41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2013 poz. 21); 

- przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21) lub przez 

wykonawcę, który został wpisany do rejestru o którym mowa  w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). 

Z uwagi, iż przedmiot zapytania ofertowego będzie współfinansowany ze środków 

NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu, przy realizacji zamówienia należy postępować zgodnie 

z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z 

gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 

województwa opolskiego VII nabór – 2016 zmiana z 06.05.2016 r. 

 

Integralną częścią umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie szczegółowy 

harmonogram prac obejmujący wszystkie pozycje wymienione w załączniku nr 1.  

 

Zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru spisanym przez  przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy, zawierającym co najmniej adresy  nieruchomości z których 

usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych, 

przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest, wraz z: 

a) oświadczeniem wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o 

oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 

i sanitarnych (§ 8 ust. 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 z późn. zm.) wraz z 

wykazem nieruchomości których oświadczenie dotyczy, 

b) kartą(-ami) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na 

odpowiednim składowisku odpadów azbestowych, wraz z ich zestawieniem. 

c) kompletem protokołów odbioru robót, spisanych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 

poszczególnych nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego zawierającymi co 

najmniej adres nieruchomości z której usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię 

i masę zdemontowanych lub zebranych wyrobów zawierających azbest. 

 12. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Krzysztofa Golec-Pianka inspektor ds. ochrony środowiska, Tomasz Kin inspektor ds. 

pozyskiwania i rozliczania funduszy, Urząd Gminy w Wilkowie tel. 77/4195514 wew. 123 i 

124. 


