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                                       Leoncin, dnia 13 kwietnia 2016 roku  

Gmina Leoncin 

Ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

 

Znak sprawy: GK.271.z.o.6.2016 

 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

I. Zamawiający:   

Gmina Leoncin reprezentowana przez Adama Mirosława 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 złożenia ofert cenowych na  usługę obejmującą, demontaż, zbieranie, 

transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-

cementowych  płaskich/falistych) z pokryć dachowych obiektów budowlanych. 

Zakres działania – obszar Gminy Leoncin.  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1.  Usługa będzie obejmowała łącznie demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe o kodzie   17 06 05) z pokryć 

dachowych obiektów budowlanych. Zadanie współfinansowane jest ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakres 

działania - teren w granicach administracyjnych Gminy Leoncin. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje  demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) z pokryć dachowych obiektów 

budowlanych znajdujących się na nieruchomościach, w ilości szacunkowej wynoszącej 

ok. – 250 m2 = ok. 4,0 Mg (przyjmując że 1 m2 płyt waży 15,99 kg) oraz zbieranie, 

transport i unieszkodliwienie w ilości ok. 2 605 m2 = ok. 41,7 Mg (przyjmując że 1 m2 płyt 

waży 15,99 kg).  

Koniec wykonania usługi 10 lipca 2016r. – data osiągnięcia efektu ekologicznego. 

Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszelkich prac, materiałów, 

urządzeń i usług niezbędnych do kompleksowego wykonania zamówienia oraz 

uwzględnić wystąpienie 10% błędu podanych ilości. 

Proszę o podanie ceny jednostkowej netto i brutto za m² dla płyt które wymagają  

demontażu, transportu i utylizacji , ceny  jednostkowej netto i brutto za m² dla 

płyt które wymagają transportu i utylizacji , a także o podanie łącznej kwoty 

wykonania całej usługi. 

 

2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu 

z właścicielami/użytkownikami nieruchomości, oraz Zamawiającym ustali i przygotuje 

harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) demontaż – usuwanie elementów pokryć dachowych budynków wykonanych z wyrobów 

zawierających azbest z nieruchomości; 

3) zbieranie i zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, tj. min. ułożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią; 

4) ważenie i obmiar zdemontowanych wyrobów zawierających azbest 

(płyt azbestowo-cementowych) przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń  

 Wykonawcy – z przeprowadzonej czynności ważenia oraz po zakończeniu prac w danej 

nieruchomości należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej: 
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a) imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady 

zawierające azbest, 

b) wskazanie miejsca odbioru – adres, 

c) datę odbioru, 

d) ilość odebranych odpadów, 

e) rodzaj odpadu, 

f) informację o pozytywnym, bezusterkowym odbiorze robót 

g) podpis właściciela/użytkownika, 

5) przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich 

załadunek; 

6) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest 

7) transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia 

środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów 

niebezpiecznych; 

8) przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na 

unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów; 

9) przyjmuje się, iż 1 m² wyrobów zawierających azbest – pokrycia dachowego z płyt 

azbestowo-cementowych waży 15,99 kg; 

 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu: 

1) oryginałów Kart przekazania odpadów, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. , poz. 1973), 

2) kopii oświadczeń o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów 

zawierających azbest, o którym mowa w § 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 2004r.      

Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), 

3) dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z odbioru każdego usuniętego 

pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest, (2–4 fotografie charakteryzujące 

każdy etap wykonanych prac), 

4) potwierdzenia przyjęcia przez organ nadzoru budowlanego, a także przez właściwego 

okręgowego inspektora pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego 

zgłoszenia przystąpienia do przedmiotowych prac, o którym mowa w § 1 pkt 4 b 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. nr 162, poz. 1089) . 

Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych 

w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego 

wykonania zamówienia Wykonawca winien uwzględnić w kosztach i terminach wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, w szczególności z: 

1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz.1232, z późn. zm.), 

2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21, z późn. zm.), 

3) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. - o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004r., Nr 3 poz.20, z późn zm.), 

4) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. - o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 

r. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.). 

5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. 

 - w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.), 

6) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 

wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), 

7) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 
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zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), 

8) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

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

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej 

zamówieniem. 

2) Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 

zamówienia 

4) Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie, 

2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, 

potencjał techniczny, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a 

także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia do oferty należy dołączyć: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj 

działalności wykonywany przez Wykonawcę; 

2) Decyzję właściwego organu administracji publicznej w zakresie wytwarzania odpadów 

niebezpiecznych; 

3) Decyzję właściwego organu administracji publicznej w zakresie transportu odpadów 

niebezpiecznych lub umowa z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport 

odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) – w przypadku korzystania przez Wykonawcę 

 z usług transportowych; 

4) Umowę(kopię) z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania  

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz decyzję dot. zezwolenia na 

składowanie i unieszkodliwianie wyrobów o kodzie 17 06 05; 

5) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji; właściwego organu – wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

6) Dokumenty potwierdzające ukończenie, przez osoby które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP przy 

zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg załączonego 

wzoru formularza ofertowego, 

- oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania w jest Pani  Anna Góraj. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek godz. 9 ºº - 17 ºº, 

pozostałe dni od wtorku do piątku od 8 ºº - 16 ºº. 
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VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy: 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 

Leoncin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Leoncin w 2016 roku”. 

- przesłać faksem na nr (22) 785 65 82, (22) 785 66 00 wew. 15,  

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail ug.leoncin@tlen.pl 

w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r., godz. 1000 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto 

za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.  

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

5. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała 

najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. 

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:                         

         najniższa cena ofertowa brutto 

C = ----------------------------------------------------- x 100 pkt. 

cena brutto oferty badanej 

6. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto 

obejmującej kwotę podatku VAT. 

7. Kryterium wyboru ofert – cena 100 pkt. 

8. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej 

niż jedną ofertę, zostanie odrzucona. 

VIII. Informacje o formalnościach  

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, po otrzymaniu środków/dotacji z WFOŚiGW, ale nie później niż w 

terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, 

skarga.  

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku 

zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania przyczyny. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy 

2. Wzór umowy                                             

3. Oświadczenie                                                    Zatwierdził 
                            Z up. WÓJTA GMINY 
                           /-/ Henryk Mędrecki 

                           Sekretarz Gminy 
                                                 13.04.2016 r. 

                                                             Data, podpis i pieczątka osoby zatwierdzającej postępowanie       


