BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 08.08.2019 r.
OŚ.602.2.2019.AK
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 euro, na podstawie Zarządzenia Nr SG.120.10.2017 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2017 roku w
sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zapraszam do złożenia oferty
cenowej na wykonanie następującej usługi:
Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice
w roku 2019
I.

Zamawiający
Gmina Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
Teflon: 77 40 64 400, faks: 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl

II.
1.

2.
1)

2)

3)

Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Zdzieszowice w roku 2019” polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów
budowlanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zdzieszowice.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego i elewacyjnego wykonanego z
płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich
stosowanych w budownictwie z terenu Gminy Zdzieszowice w ilości około 702 m2 tj. ok. 9,13 Mg usługa kompleksowa. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego i elewacyjnego
z budynków wskazywanych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego przez Zamawiającego
znajdujących się na terenie Gminy Zdzieszowice, zbieranie, 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 2019 r. poz. 701, 730) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 819) - “Karta przekazania odpadu”.
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowocementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w
budownictwie z terenu Gminy Zdzieszowice w ilości około 480 m2, tj. ok. 6,24 Mg z nieruchomości
wyszczególnionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - usługa niepełna. W ramach prac
wykonane zostaną: zbieranie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca gromadzenia 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 2019 r. poz.
701, 730) 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. 2019 poz. 819) - “Karta przekazania odpadu”.
Ważenie płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy). Z przeprowadzonej czynności
ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące dane: imię i nazwisko
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właściciela nieruchomości, z której odbierane zostały odpady, jej adres, ilość odebranych odpadów
wyrażoną w Mg oraz w m2, datę odbioru, rodzaj odpadu oraz podpis właściciela nieruchomości i
Wykonawcy.
UWAGA! Podane ilości wyrobów zawierających azbest są danymi szacunkowymi przekazanymi przez
właścicieli nieruchomości oraz wynikającymi z Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i
Gminy Zdzieszowice dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen
jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu
weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest
zaleca się dokonanie wizji w miejscach wskazanych w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego. Każdy z
Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730),
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm., z
2019 r. poz. 42, 412, 452, 1123, 1211),
3) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Z 2017
r. poz. 2119),
7 4 ) / ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku 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),
6) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
„ wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. nr 162, poz. 1089)
: 7) •’ rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystania 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 roku w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 819).
4. Zadanie będzie współfinansowane w 70% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu. Pozostałe koszty pokrywane będą przez właścicieli nieruchomości. Zamawiający
zastrzega, że realizacja umowy z Wykonawcą, jest uzależniona od podpisania umowy na
dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
5. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź nie
spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, Wykonawca robót zobowiązany jest
przedstawić w formularzu ofertowym wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz
cenę łączną. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo i stanowić będzie sumę cen
realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana w formularzu ofertowym cena ma
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i
nie podlega negocjacji.
6. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy.
7. Wykonawca po podpisaniu umowy przez Gminę Zdzieszowice z WFOŚiGW w Opolu otrzyma od
Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć
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dachowych i elewacyjnych lub zbieranie zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, przy
czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz ten może ulec zmianie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania wyrobów
zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin
odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak
nie dłuższy niż do dnia 15.11.2019 r.
9. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody materialne oraz następstwo
nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi
robotami.
III.

IV.

Dokumentacja odbiorowa realizacji zadania
Po dokonanym demontażu lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest oraz
jego unieszkodliwieniem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:
> protokołów częściowych (dla każdej nieruchomości oddzielnie), o których mowa
w dziale II, pkt 2, podpunkt 3,
>

oryginału karty przekazania odpadu zawierającego azbest (w 2 egzemplarzach) w celu potwierdzenia
jego unieszkodliwienia na odpowiednim składpwisku odpadów azbestowych zgodnej z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 819),

>

oświadczenia Wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649
ze zm.),

>

dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac
do organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy, państwowego inspektora sanitarnego.
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2019 roku.

V.

Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.
3. Decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą Wykonawcy (Podwykonawcy) program gospodarki
odpadami, obejmujący wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest) lub
zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730).
4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych lub posiadają
podpisaną umowę na transport odpadów z podgrupy 17 06 z podmiotami posiadającymi zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z podgrupy 17 06.
5. Decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest poprzez składowanie wraz ze stosownym oświadczeniem składowiska o gotowości
przyjęcia odpadów z aktualną datą.

VI.

Opis sposobu przygotowania oferty
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1. Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych elektronicznie. Oferty muszą być złożone w formie
pisemnej.
2. Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w
sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego posiadających
oznaczenie: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w
roku 2019 ”
3. Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby
w przypadku złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie sporządzona oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do składania oświadczenia woli.
6. Oferent składa jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu.
7. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII.

Opis kryteriów i .sposobu dokonania oceny oferty
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena - 100%. W trakcie porównania ofert
Zamawiający zastosuje następujące metody obliczania - zgodnie z poniższym wzorem:
Cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 100 pkt

VIII.

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie (pokój B10) w Urzędzie
Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice w terminie: do
23.08.2019 roku do godz. 10:00.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 23.08.2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice (II piętro, pokój
B112).

IX.

Termin związania ofertą
Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.

XI.

XII.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą
Aleksandra Kałużna - teł. 77 406 44 53 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania
umowy.
Załączniki
1. Formularz ofertowy.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 08.08.2019 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba
Wykonawcy
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zadania:
Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2019
oferujemy wykonanie usługi za cenę:
^netto...............................słownie.................. ............................................................................................
Podatek VAT..................% tj............................słownie...........................................................................
brutto...............................słownie..............................................................................................................

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia o wartości poniżej 30 000
euro i nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
2. Informacja o części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy:

j 3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ........................................................
b) ...........................................................

c) ...............................................
d) ..........................

(Pieczęć i podpis Wykonawca/Pełnomocny Przedstawiciel)

(Miejscowość i data)

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 08.08.2019 r.

Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest
Lp. Adres nieruchomości

Rodzaj
budynku

Przewidywana Przewidywana Rodzaj płyt
Zakres
ilość odpadów rowierzchnia
prac
DTU/TU* zawierających dach lub
azbest
elewacji**
[m2]
[Mg]

1

2

3

4

5

6

7

1

ul. Szkolna 19,47-330
Rozwadza, działka ewid. nr
751

Pryzma

TU

0,65

50,00

Płyty faliste azbestowocementowe

2

ul. Wschodnia 4,47-330
Zdzieszowice,
działka ewid. nr 1433

Budynek
DTU
gospodarczy

0,91

70,00

Płyty faliste azbestowocementowe

3

ul. Strzelecka 39,47-330
Zdzieszowice,
działka ewid. nr 2602

Pryzma

TU

1,17

90,00

Płyty azbestowocementowe płaskie

4

Rodzinne Ogródki Działkowe
„Koksiarz” Zdzieszowice,
działka ewid. nr 387/1,
parcela nr 159

Altana
ogrodowa,
szopa

DTU

0,91

70,00

Płyty faliste azbestowocementowe

5

ul. Wschodnia 35, 47-330
Zdzieszowice,
działka ewid. nr 1343/1

Pryzma

TU

0,39

30,00

Płyty faliste azbestowocementowe

6

ul. Pionierów 119, 47-330
Zdzieszowice,
działka ewid. nr 2468

DTU
Budynek
gospodarczy

0,21

16,00

Płyty faliste azbestowocementowe

7

ul. Wolności 22, 47-330
Januszkowice,
działka ewid. nr 388/1

Pryzma

TU

0,52

40,00

Płyty faliste azbestowocementowe

8

ul. Wodna 1, 47-330 Krępna,
działka ewid. nr 29/2

Pryzma

TU

0,39

30,00

Płyty faliste azbestowocementowe

Cena jednostkowa
mitto za 1 Mg

Cena brutto
kolumna 5x8)

8

9

9

ul. Lompy 16, 47-330
Januszkowice,
działka ewid. nr 405/4

Pryzma

TU

1,30

100,00

Płyty faliste azbestowocementowe

10

ul. Zdzieszowicka 47, 47-330
Krępna,
działka ewid. nr 677/5

Pryzma

TU

0,39

30,00

Płyty faliste azbestowocementowe

11

ul. Lesiańska 14,47-330
Januszkowice,
działka ewid. nr 768/3

Budynek
DTU
Gospodarczy

5,20

300,00

Płyty azbestowocementowe płaskie

100,00

Płyty faliste azbestowocementowe

12

ul. Odrzańska 8,47-330
Krępna, działka ewid. nr 2/2

DTU
Budynek
Gospodarczy

1,12

86,00

Płyty faliste azbestowocementowe

13

ul. Wolności 58, 47-330
Januszkowice,
działka ewid. nr 509

Pryzma

TU

1,43

110,00

Płyty faliste azbestowocementowe

14

Rodzinne Ogródki Działkowe
„Kaczorownia” Zdzieszowice,
działka ewid. nr 855/4,
parcela nr 142

Altana

DTU

0,78

60,00

Płyty faliste azbestowocementowe

SUMA

*
*
**
**

DTU - usługa kompleksowa: demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.
TU - usługa niepełna: zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.
W przypadku demontażu wyrobów z dachu lub elewacji podano powierzchnię dachu lub elewacji, nie jest to powierzchnia wyrobów azbestowych, gdyż nie zawiera ona
zakładów płyt.
W przypadku zebrania wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych (pryzma) podano powierzchnię wyrobów.

(podpis oferenta)

