GMINA LEONCIN

Zalqcznik ,,r 2

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
el./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

(Piecztka Zanlawiaj4cego)
Znak sprawy GK.ZP.27 1 .ZO. 12.2019

Zapytanie ofertowe
Postpowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieri publicznych
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)
I. Zamawiajcy:
Gmiria Leoncin reprezentowana przez Adama Mirostawa Krawczaka - Wójta Gminy
Adres do korespondencji: ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
tel. (22) 785 66 00, faks (22) 785 66 00 wew. 15
Zaprasza do ziozenia ofert cenowych na uslugq obejmujc: demontaz, zbieranie,
transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajecych azbest (plyt azbestowocementowych ptaskich/falistych) z pokry6 dachowych obiektów budowlanych.
Zakres dziatania - obszar Gminy Leoncin.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Usluga bdzie obejmow&a IpLcznie demonta±, zbieranie, transport I unieszkodliwienie
wyrobów zawierajqcych azbest (plyty azbestowo-cementowe a kodzie 17 06 05) z pokryc
dachowych obiektów budowlanych. Zadanie wspófflnansowane jest ze rodków
Wojewódzkiego Furiduszu Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakres
dziaania - teren w granicach administracyjnych Gminy Leoncin.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje demonta±, zbieranie, transport I unieszkodliwienie
wyrobów zawierajcych azbest (pyty azbestowo-cementowe) z pokryc dachowych obiektów
budowlanych znajdujqcych siq na nieruchomociach, w iloci szacunkowej wynoszqcej
ok. 14,391 Mg (przyjmujc ze 1 m2 plyt way 15,99 kg) oraz zbieranie, transport
unieszkodliwienie w iloci ok. 83,049 MG (przyjmujqc ±e 1 m2 plyt way 15,99 kg).
Koniec wykonania usugi 30 wrzenia 2019.r. - data osiqgnicia efektu ekologicznego.
ObIiczajc cenq oferty nalezy uwzgIdnié koszt wszelkich prac, materiatów,
urzdzeñ i ustug niezbdnych do kompleksowego wykonania zamówienia oraz
uwzgIdnic wystpienie 10% btdu podanych ilosci.
Proszq o podanie ceny jednostkowej netto I brutto za m2 dia plyt które wymaga]
demontazu, transportu I utylizacji , ceny jednostkowej netto I brutto za m2 dia
plyt które wymagajq transportu i utylizacji , a takze o podanie tcznej kwoty
wykonania catej ustugi.
Prace wchodzce w zakres przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca, wyoniony w postpowaniu, wasnym kosztem i staraniem, w porozumieniu
z wacicielami/u±ytkownikami nieruchomoci, oraz Zamawiajcym ustali I przygotuje
harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia;
2) demonta± - usuwanie elementów pokry6 dachowych budynków wykonanych z wyrobów
zawierajqcych azbest z nieruchomoci;
3) zbieranie I zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierajqcych azbest zgodnie z
obowizujqcymi przepisami, tj. mm. uoenie ich na paletach i zabezpieczenie foli;
4) waenie i obmiar zdemontowanych wyrobów zawierajcych azbest
(plyt azbestowo-cementowych) przy u±yciu wasnych (posiadajqcych legalizacj) urzdzer
Wykonawca - z przeprowadzonej czynnoci wa±enia oraz pa zakoriczeniu prac w danej
nieruchomoci sporzdza protokót, który powinien zawieraá co najmniej oraz docza kart
przekazania odpadu;
Protok6l zawiera:

a) imiq I nazwisko wacicieIa/u±ytkownika nieruchomoci, z której odbierane zostanaL
odpady zawierajqce azbest,
b) wskazanie miejsca odbioru - adres,
c) date odbioru,
d) ilok odebranych odpadów,
e) rodzaj odpadu,
f) informacjq o pozytywnym, bezusterkowym odbiorze robot
g) podpis wacicieIa/u±ytkownika,
h) Karty Przekazania Odpadów.
5) przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierajqcych azbest do transportu I ich
zaadunek;
6) uporzdkowanie miejsca wykonywania usugi z odpadów zawierajcych azbest
7) transport zebranych odpadów zawierajqcych azbest do miejsca ich unieszkodliwienia
rodkami transportu posiadajqcymi aktualne zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych;
8) przekazanie zebranych odpadów na skadowisko posiadajce odpowiednie zezwolenie na
unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów;
9) przyjmuje si, iz 1 m2 wyrobów zawierajqcych azbest - pokrycia dachowego z pyt
azbestowo-cementowych way 15,99 kg;
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowizuje sic do dostarczenia Zarnawiajcemu:
1) orygin&ów Kart przekazania odpadów, zgodnej z rozporzdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. , poz. 1973),
2) kopli o§wiadcze6 o prawidowoci wykonanych prac zwizanych z usuniciem odpadów
zawierajqcych azbest, o którym mowa w § 8 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy I Polityki Spoecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów I warunków
bezpiecznego uytkowania I usuwania wyrobów zawierajqcych azbest. (Dz. U. z 2004r.
Nr 71, poz. 649 z pó±n. zm.),
3) dokumentacji fotograficznej (na pycie CD lub DVD) z odbioru ka±dego usunitego
pokrycia dachowego z elementów zawierajqcych azbest, (2-4 fotografie charakteryzujqce
ka±dy etap wykonanych prac),
4) potwierdzenia przyjcia przez organ nadzoru budowlanego, a tak±e przez waciwego
okrgowego inspektora pracy oraz waciwego parstwowego inspektora sanitarnego
zgthszenia przystpienia do przedmiotowych prac, o którym mowa w § 1 pkt 4 b
Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniajcego rozporzqdzenie
w sprawie sposobu I warunków bezpiecznego uytkowania I usuwania wyrobów
zawierajqcych azbest (Dz. U. z 2010r. nr 162, poz. 1089)
Wszelkie dziaania lub czynnoci nie opisane powy±ej, a wynikajqce z procedur okrelonych
w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbdne do waciwego I kompletnego
wykonania zamówienia Wykonawca winien uwzglqdni6 w kosztach I terminach wykonania
przedmiotu zamówienia
Szczegotowe wymagania dotyczce przedmiotu zamówienia:
Uslugq nalezy wykonad zgodnie z obowiqzujcymi przepisami, dotyczcymi przedmiotu
zamówienia, w szczegóInoci z:
1) ustawEt z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony.rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799, z
pón. zm.),
2) ustawaL z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21, z pó±n. zm.),
3) ustawq z dnia 19 czerwca 1997 r. - o zakazie stosowania wyrobów zawierajqcych azbest
(Dz. U. z 2017r., poz.2119, z pón zm.),
4. ustawq z dnia 19 sierpnia 2011 r. - o przewozie towarOw niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 382, z pón. zm.).
5) rozporzdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spoecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
- w sprawie sposobOw I warunkOw bezpiecznego uytkowania I usuwania wyrobOw zawierajqcych azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z pón. zm.),
6) rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 14 padziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpiecze(7stwa I higieny pracy przy zabezpieczaniu I usuwaniu wyrobOw zawierajqcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uytkowania takich wyrobOw (Dz. U. z 2005 r.
Nr 216, poz. 1824),
7) rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobOw zawierajqcych azbest oraz wykorzystywania I oczyszczania instalacji
lub urzqdzeñ, w ktOiych byly lub sq wykorzystywane wyroby zawierajqce azbest (Dz. U. N r 8, poz. 31),
8) rozporzdzenie z dnia 25.04.2019 r. (Dz.U. 2019 poz.819),

9) Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67P z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochroriy osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych I
w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporzdzene o ochroriie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1).
UWAGA: jezeli wykonawca przewiduje podwykonawców w ofercie musi wskaza6 zakres
robot, które planuje im powierzyé.
2.Wz6r umowy stanowi zaqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.Wykonawca zwizany jest ofertq 30 dni.
4.Bieg terminu zwizania ofertq rozpoczyna siQ wraz z upywem terminu skiadania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalqczy6 do oferty:
1. 0 udzielenie zamówienia mogq ubiega6 siq Wykonawcy:
1) Posiadajcy uprawnienia do wykonywania dziaTaInoci lub czynnoci objtej
zamówieniem.
2) Dysponujcy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
3) Znajdujqcy siq w sytuacji ekonomicznej I finansowej pozwalajqcej na wykonanie
zamówienia
4) Posiadajqcy niezbqdnq do wykonania wiedzq I dowiadczenie,
2.W celu potwierdzeriia, ze Wykonawca posiada niezbdnq wiedzQ oraz dowiadczenie,
potencjal techniczny, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a
take znajduje si w sytuacji ekonomicznej I finansowej zapewniajcej wykonanie
zamówienia do oferty nae±y dotqczy:
1) Aktualny odpis z waciwego rejestru przedsibiorcOw, w którym jest wskazany rodzaj
dziaaInoci wykonywany przez Wykonawc;
2) Decyzjq waciwego organu administracji publicznej w zakresie wytwarzania odpadów
niebezpiecznych;
3) Decyzjq waciwego organu administracji publicznej w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych lub umowa z firmq transportowq posiadajqcq zezwolenie na transport
odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) - w przypadku korzystania przez WykonawcQ
z usug transportowych;
4) Umow(kopi) z zaldadem prowadzqcym dzialalnok w zakresie unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych zawierajcych azbest oraz decyzjq dot. zezwolenia na
sidadowanie I unieszkodliwianie wyrobów o kodzie 17 06 05;
5) Aktualne zawiadczenia waciwego oddzi&u Zaldadu Ubezpieczerti Spofecznych lub
Kasy Rotniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajce, 2e Wykonawca nie zalega z
opacaniem sidadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, 2e uzyskai
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zaleglych patnoci lub
wstrzymanie w caoci wykonania decyzji; waciwego organu - wystawione nie wczeniej
ni2 3 miesice przed upywem terminu sk4adania ofert;
6)Dokumenty potwierdzajce ukoriczenie, przez osoby ktOre bqdq uczestniczy6 w
wykonywaniu zamówienia, szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP przy
zabezpieczeniu I usuwanlu wyrobOw zawierajcych azbest.
- wypethiony I podpisany przez Wykonawcq formularz cenowo - ofertowy - wg zalqczonego
wzoru formularza ofertowego,
- owiadczenie - zatcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Postpowanie prowadzone jest w jzyku poiskim
IV. Informacje o sposobie porozumiewania siq Zamawiajcego z Wykonawcami
oraz przekazywania owiadczeñ i dokumentów.
Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy I Wykonawcy
mogq przekazywa6 pisemnie, za pomocaL faksu lub drogq elektroniczn.
V. Osoby p0 stronie Zamawiajcego uprawnione do porozumiewania siq z
Wykonawcami
1. Osobq uprawnionq do kontaktowania siq z Wykonawcami I udzielania wyjanier
dotyczcych postpowania w jest Pani Anna GOraj.
2. Wykonawca mo2e zwróck siq do Zamawiajcego o wyjanienie istotnych warunków
udzie!enia zamOwienia w godzinach pracy urzdu tj.: pon.- pt. 900 - 1500.

VI. Miejsce skiadania ofert
OfertQ cenoweL naIey:
- zlo2y6 w siedzbie Zamawiajqcego : Urzkd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155
Leoncin w zamknitej kopercie z dopiskiem ,,Usuwanie wyrobów zawierajcych azbest z
terenu Gminy Leoncin w 2019 roku. Nie otwierac przed 2.07.2019 r..
- przesla6 faksem na nr (22) 785 65 82, (22) 785 66 00 wew. 15
- przesac drogaL elektronicznq adres e-mail ug.leoncin@tlen.pl
w terminie do dnia 2 .07. 2019 r. , godz. 900

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na zaczonym formularzu cenowo-ofertowym, nale±y przedstawi6 cenq ofertowEt brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartok cenowq naley poda6 w zotych poiskich cyfr - z clokladnokiq do dwóch miejsc
P0 przecinku oraz sfownie.
3. Cena powinna zawiera6 wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomidzy Zamawiajcym a WykonawcaL odbywaé siq bqdaL w zotych
poiskich.
5. Zamawiajcy wybierze ofertq Wykonawcy na wykonanie zadania, która bdzie zawier&a
najni2szEL cenq brutto za caoé zamówienia. I bdzie zgodna z niniejszym zapytaniem.
6. Wykonawca okrela cenq realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto
obejmujq.cej kwotq podatku VAT.
7. Kryterium wyboru ofert - cena 100 pkt.
8. Kazdy oferent przedoy tylko jedn . ofert. Oferta wykonawcy, który przedto±y wicej
ni± jednaL ofert, zostanie odrzucona.
VIII. Informacje o formaInociach
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajqcy powiadomi Wykonawc.
2. Zamawiajcy zawrze umowq z wybranym WykonawcFL P0 przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, P0 otrzymaniu rodków/dotacji z WFOS1GW, ale nie pó±niej ni2 w
terminie zwiqzania ofert.
3. Je±eli Wykonawca, którego oferta zost&a wybrana uchyli siq od zawarcia umowy,
Zamawiajqcy wybierze kolejnEl ofertq najkorzystniejsz sporód zo±onych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny. Wykonawcy, Których oferty nie zostanq wybrane
nie mogq zgfasza6 ±adnych roszczei wzgIdem Zamawiajqcego z tytuu zto±enia swojej
oferty cenowej.
4. Do prowadzonego postpowania nie przysugujq Wykonawcom rodki ochrony prawnej
okrelone w przepisach Ustawy Prawo zamówieii publicznych tj. protest, odwoanie,
skarga.
5. Niniejsze postpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewntrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiajcego. Nie majq w tym przypadku
zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówieri publicznych.
6. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do uniewa±nienia niniejszego postpowania bez
podania przyczyny.
7. Oferenci ponoszq wszelkie koszty wasne zwiqzane z przygotowaniem I zlo±eniem oferty,
niezaIenie od wyników postpowania. Organizator postpowania nie odpowiada za
koszty poniesione przez oferentów w zwiqzku z przygotowaniem I zTozeniem oferty.
8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postpowania, zastrzega sobie prawo
do nie wybrania 2adnego Wykonawcy bez podania przyczyny.
9. Oferenci ponoszq wszelkie koszty wFasne zwiqzane z przygotowaniem i zTo±eniem oferty,
niezalenie od wyników postpowania. Organizator postpowania nie odpowiada za koszty
poniesione przez oferentów w zwiqzku z przygotowaniem I zo±eniem oferty.
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Zalpczniki:
1. Formularz ofertowo-cenowy
2.

Wzórumowy

3.

Owiadczenie

4.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

ZatwierWO,n.

MINY

Aiam
Data, podpis I piecztka osoby zatwiera cej postQpowanie

Zalqcz.nik nr 1

(piecztka adresowa Wykonawcy)

....................................................
REGON .............................................
tel.: .....................................................
fax. .....................................................
e - mail. ..............................................

NIP

S

FORMULARZ CENOWO

- OFERTOWY
Za mawial acy:
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin

2019 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
na:
Usfugq obejmujqcq demontaz, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierajcych azbest (plyt azbestowo-cementowych plaskich/falistych) z pokryE dachowych
obiektów budowlanych. Zakres dziatania - obszar Gminy Leoncin.

oferujemy za to zadanie

JaJMy, nizej podpisany/i dzia1ajc w imieniu

zi

Brutto:

zi

kwotç

, stanowicy

zi, w tym podatek VAT

kwotc za kwotç netto

(slownie
brutto)
w rozbiciu:
1. wykonanie przedmiotu zamOwienia na demontaz, wywóz i utylizacja za kwote:
zi,

Netto:
w tym podatek VAT

% , stanowicy kwotç

Brutto:

zi

zi

(slownie brutto)
2. wykonania przedmiotu zamówienie na wywóz i utylizacjç za kwotç:
Netto:
w tym podatek VAT
Brutto:

zi,
stanowiqcy kwotç

zi

zi

(slownie brutto)
2

.
3. Przedmiot zamOwienia wykonamy w terminie do
4. Owiadczamy, iz uwaamy sic za zwizanych niniejszq ofertq przed okres 30 dni 1icze
od daty wyznaczonej na skiadanie ofert.
5. Owiadczamy, ze zapozna1imy sic z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy
i zobowiqzujemy sic, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

miejscowoë i data
/Podpis i pieczatka osoby upowanionej
do podpisywania oferty/
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Zalqcznik 'w 3

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany
(imic i nazwisko)

PESEL* - ...............................
NIP:*

...................

zamieszkaly....................................................................................
prowadz4cy dziala1noé gospodarczq pod nazw

na podstawie wpisu do ..........................................................................

miejsce prowadzenia dziala1noci

niniejszym informujç, ze w stosunku do mnie: nie otwarto likwidacji, nie ogloszono
upadIoci .

miejscowod i data
/Podpis i pieczçá osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

* niepotrzebne skreIié

I

Zalqcznik nr 3

OWIADCZENIE
Ja niej podpisany

(imiç

i nazwisko)

PESEL* - ...............................
NIP:*
zamieszkaly....................................................................................
prowadzqcy dzialaInoé gospodarczq pod nazw

na podstawie wpisu do ..........................................................................

miej see prowadzenia dziala1noci

niniejszym informujç, ze w stosunku do mnie: lie otwarto likwidacji, nie ogloszono
upadloci *.

miejscowoé i data
/Podpis i pieczçë osoby uprawnionej
do podpisywania oferty!

* niepotrzebne skreglie

Zalqcznik nr 4
Wzór umowy

UMOWANr ........... 2019
Zawarta w dniu ..................2019 roku w Leoncinie pomidzy:
Gmin. Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowariq przez:
Wójta Gminy Leoncin - Adama Mirosthwa Krawczak
przy kontrasygnacie skarbnika - Mar11 Jolanty Zalewskiej
zwanym w dalszej treci umowy ,,ZAMAWIAJPCYM"
NIP: 531-16-66-399 : REGON 013270471
a......................................................................................
NIP..........................; REGON ............................
zwanq w dalszej treci umowy ,,WYKONAWCP"
zostaa zawarta umowa poza ustawq z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówier
publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986), zgodnie z Regulaminem udzietania zamówier
publicznych Gminy Leoncin, stanowiacym z&qcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Leoncin
nr 32/2014r. z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu
udzielania zamówieri publicznych, których wartok nie przekracza wyraonej w zotych
równowartoci 14 000 euro w Urzdzie Gminy Leoncin o nastpujcej treci:
Nazwa zadania: ,,Usuwanie wyrobów zawierajqcych azbest z terenu Gminy
Leoncin".
§1
Przedmiotem zamówienia saL usugi obejmujqce IELcznie demonta±, zbieranie, transport I
unieszkodliwienie wyrobów zawierajcych azbest (pyty azbestowo-cementowe) z pokry
dachowych obiektów budowlanych z terenu gminy Leoncin.
Przewidywana przez Zamawiajqcego w zapytanlu ofertowym ilok materi&ów
zawierajqcych azbest zostanie przekazana Wykonawcy przed rozpoczQciem realizacji
zamówienia. Wykaz w trakcie realizacji zadania mo±e ulec zmianie (zmniejszy6 siq lub
zwikszy).
Integralnq czá umowy stanowi zapytanie ofertowe, w którym zawarty jest opis
przedmiotu zamówienia oraz inne istotne elementy dotyczqce zakresu oraz sposobu
wykonania zamówienia.

Termin wykonywania przedmiotu umowy: do ..............zgodnie z zestawieniem
stanowiqcym zatqcznik do umowy.
§3
1. Strony ustaIajq, ze wartok wynagrodzenia brutto IzLcznie z podatkiem VAT dia
+
VAT
=
........................ zl brutto
Wykonawcy
wyniesie
............... zl netto
(sownie .....................................),
w tym:
• za demontaz, unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów
zawierajcych azbest wraz z transportem w kwocie ..........................zlJm2
brutto (sownie ...........................................).
• za unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierajcych azbest
...................... zVm
(sFownie:
brutto
wraz
transportem
w
kwocie.
z
2
.............................
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zost&o na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP
oraz Regulaminu Udzielania Zamówieó Publicznych w Urzdzie Gminy Leoncin.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzgldnia wynagrodzenie za wszystkie obowizki
Wykonawcy niezbdne dia zrealizowania przedmiotu umowy, tj. cenq zatadunku,
rozadunku, transportu, wazenia, utylizacji.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez wzgIdu na rzeczywisty poziom cen
jakie ksztaltowa6 siq bqdq w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Wynagrodzenie zostanie wypiacone na podstawie faktury korcowej zTo±onej przez
Wykonawcq za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni ad chwili otrzymania
przez gminq Leoncin dofinansowania z WFOS1GW w Warszawie . Wraz z faktur
Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu wymagane:
- owiadczenie potwierdzajqce demontaz i/lub odbiór wyrobów zawierajqcych azbest
(potwierdzajce ilok w Mg odebranych odpadów azbestowych przeznaczonych do
unieszkodliwienia), podpisarie przez wacicieIa, u którego wykonano uslugq oraz
owiadczenie o prawidtowym wykonaniu prac oraz a oczyszczeniu terenu z pyu
azbestowego, z zachowaniem waciwych przepisów technicznych I sanitarnych (zgodnie
z § 8 ust. 3 Rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej w sprawie
sposobów I warunków bezpiecznego u±ytkowania I usuwania wyrobów zawierajcych
azbest (Dz. U. z 2005 r. paz. 1824),
- karty przekazania odpadów w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim skiadowisku
odpadów azbestowych zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 grudnia
2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz. U. z 2019 paz. 819). Wykonawca jest zobowiqzany do przestrzegania terminu
demonta±u lub odbioru pyt azbestowych zgodnie z opracowanym wspólnie z
Zamawiajcym harmonogramem. Odstpienie od ustalonego terminu mo±e wynika6 tylko
z przyczyn niezale±nych od Wykonawcy.
§5
1. Strony dopuszczajq rno2liwok ziecenia przez Wykonawcq wykonania czci
zamówienia bdqcych przedmiotem umowy Podwykonawcom. 0 He Wykonawca ma
zamiar ziecenia robot Podwykonawcy I zawarl to w ofercie I posiadajq oni kwalifikacje do
ich wykonania, zwraca siq w takim przypadku do Zamawiajqcego pisemnie a wyraenie
zgody na Podwykonawc, który bdzie uczestniczyl w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajcy wyznacza termin na dostarczenie odpowiednich dokumentów
potwierdzajcych kwalifikacje Podwykonawcy, termin ten nie moe by6 krótszy ni2 3 dni.
Zamawiajqcy w terminie 4 dni ad otrzymania wniosku mo±e zgosié sprzeciw lub
zastrze±enia I 2qda6 zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
2. Umowy a których mowa w punkcie 1 powinny by6 dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewa±noci.
3. Za dzi&ania Podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedziaInoá jak za dzi&ania
wasne.
4. Wykonawca zobowizuje siq do zapthty wynagrodzenia Podwykonawcy we wasnym
zakresie zgodnie z zawartk umow.
5. Zmiana podwykonawcy, ka±dorazowo wymaga ad Wykonawcy rozliczenia wykonanych
robot z dotychczasowym Podwykonawcq I udokumentowanie tego Zamawiajqcemu.
6. Strony ustalajq nastpujcy zakres robot, który wykonawca bdzie wykonyw& za
pomocqpodwykonawcy .......................................................................................................................
7. Pozost&e prace wykonawca bdzie wykonyw& osobicie.
§6
1. Wykonawca zapaci kary umowne:
a) za zwlokq w wykonaniu zamówienia w wysokoci 1 % Tqcznego wynagrodzenia
umownego brutto za ka2dy dzie(i zwfoki, Iiczqc ad umownego korcowego terminu jej
wykonania,
b) za nieterminowe, niezgodne z harmonogramem wykonanie usugi w wysokoci 0,3 %
feLcznego wynagrodzenia umownego brutto za kady dzie6 zwoki, Iiczqc ad umownego
akreIonego w harmonogramie terminu jej wykonania,
c) za odstqpienie ad umowy z przyczyn niezale±nych ad Zamawiajcego, w wysokoci
lO% fqcznego wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiajqcy zastrzega sable prawa dochodzenia odszkodowania przewyszajcego
kary umowne na zasadach ogólnych.
3. Zamawiajqcy zap+aci kary umowne za odstqpienie ad umowy z przyczyn zaleznych ad
Zamawiajqcego w wysokoci lO% lqcznego wynagrodzenia umownego brutto.
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§7
Zamawiajcy ma prawo odstaLpi6 od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie bdzie
wywiqzyw& siq z postanowieó niniejszej umowy.

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bdq odbyway siq w formie aneksów sporzqdzonych
na pimie pod rygorem niewa±noci.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq obowiElzujzL w szczególnoci przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy prawo ochrony grodowiska, ustawy a utrzymaniu czystoci I
porzdku w gminach, ustawy o odpadach.
2. Wszelkie spory wynike na tie niniejszej umowy bdq poddawane pod rozstrzygnicie
Sqdowi waciwemu dia Zamawiajcego
3. Wykonawca zobowizuje siq do naprawienia wszelkich szkód zwizanych z
wykonywaniem przedmiotu umowy wacicieIowi nieruchomoci oraz osobom trzecim.
4. Wykonawca jest zobowiqzany zabezpieczy6 i oznakowa6 prowadzone roboty oraz dba
o stan techniczny I prawidlowok oznakowania przez c&y czas realizacji zadania.
5. Wykonawca ponosi pelnEL odpowiedzialnog6 za ewentualne szkody w mienlu I wobec
osób trzecich powst&ych w zwiqzku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.
§ 10
Umowq sporzdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym jednym dia
Wykonawcy, dwóch dia Zamawiajqcego.

Zamawiajcy

Wykonawca

kontrasygnata Skarbnika
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Zalqcznik nr . do zapytania ofertowego
Klauzula informacyina z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13, ust. I i 2 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodriego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05 .2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, sic ze:
•
•
•
•

•

•
•

•

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzçdzie Gminy Leoncin jest Wójt Gminy
Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzçdzie Gminy Leoncin jest Pani
Agnieszka Wasiak, email: iod@leoncin.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bdj na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu zwizanym
niniejszym zapytaniem ofertowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, ktOrym udostçpniona zostanie
dokumentacja dotyczca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.—PrawozamOwiehpublicznych(tj, Dz. V. z2018 r. poz. 1986):
Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakoñczenia postcpowania,
dotyczcego niniejszego zapytania, a jeeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w sposOb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostçpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych I;
- na podstawie art. 18 RODO prawo t4dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkOw, o ktOrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzçdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanilPan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczcych narusza przepisy RODO;
nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usuniçcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktOrym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyt podstaw
prawnt przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1,
lit. c RODO.

Owiadczenie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowizków mformacyinych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO

Owiadczam, ze wypehiiç obowizek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezporednio lub porednio pozyskam w celu realizacji Umowy niniejszego
postçpowania. Jako wykonawca zobowiqzujç sic przy przetwarzaniu pozyskanych danych osobowych w celu
wypeinienia protokolu (tj. imiq, nazwisko wlacicieIa/uytkownika nieruchomoci, nr kontaktowy, adres
rniejsca odbioru wyrobOw zawierajqcych azbest) do ich zabezpieczenia poprzez podjçcie grodk6w
teclmicznych i organizacyjnych spelniajqcych wyrnogi przepisów dotyczcych ochrony danych osobowych.

(miejscowoé, data)

(podpis osoby uprawnionej)

'Wyjanienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowaó zmianq wyniku postçpowania
o udzielenie zamówienia publicznego am zmianq postanowieñ umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mote naruszaé
integralnoci protokolu orazjego zalczników.
2 Wyjanienie: prawo do ograniezenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze trodków ochrony prawnej tub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub
z uwagi na wayne wzglçdy interesu publicznego Ijnii Europejskiej lub pañstwa czlonkowskiego.
3rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizyc7nych w
zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

