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Krotoszyce, 17.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Krotoszyce w 2019r.”

Gmina Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na potrzebę realizacji zadania w zakresie 
demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

I. Zamawiający:  

Gmina Krotoszyce
Ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce
NIP: 691-10-74-207
Strona internetowa: www.krotoszyce.pl
Tel. / fax: 76 8878421 / 76 8878370

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, gdzie zostało   
zamieszczone zapytanie ofertowe:

1. Łączna  wartość  zamówienia  dotycząca  realizacji  niniejszego  zadania  została

oszacowana na kwotę poniżej 30.000 euro. Wobec powyższego Zamawiający dokona

wyboru Wykonawcy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: 

a) Strona Zamawiającego: www.bip.krotoszyce.pl

b) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, tj. Ul. Piastowska 46, 

59-223 Krotoszyce 

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „SYSTEM

–  wsparcie  działań  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  realizowanych  przez

WFOŚiGW. Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
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1. Przedmiotem zamówienia  jest  realizacja  zadania  w zakresie  demontażu,  zbierania,

transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu

pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krotoszyce w 2019

roku”.

2. Zamawiający informuje, że:

1) Przeprowadził inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,

2) Posiada aktualny Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o warunki podane w niniejszym

opisie technicznym.

4. Zadanie  będzie  realizowane  na  terenie  Gminy  Krotoszyce,  na  nieruchomościach

stanowiących  własność  osób  trzecich.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wykaz

obiektów objętych realizacją niniejszego zadania w dniu podpisania umowy. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może rozszerzyć wykaz, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu o dodatkowe obiekty, 

z których Wykonawca usunie wyroby zawierające azbest w zakresie zadania nr 1 i /

lub  zadania  nr  2.  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  z  odpowiednim

wyprzedzeniem o planowanej zmianie. 

5. Wybrany  Wykonawca  w  dniu  podpisania  umowy  oświadczy,  że  wszelkie  dane,

dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie

w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.

1000).

6. Do  Wykonawcy  należeć  będzie  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z

zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  wszelkimi  obowiązującymi  w  tym  zakresie

wytycznymi, normami i przepisami prawa, w tym w szczególności z:

1)  wytycznymi  w  zakresie  realizacji  przedsięwzięć  polegających  na  usuwaniu

wyrobów zawierających azbest ze środków NFOŚiGW – WFOŚiGW;

2)   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. Nr 71,  poz.  649)  zmienionym
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zarządzeniem Ministra  Gospodarki  z dnia  5 sierpnia 2010r.  (Dz.  U.  Nr 162, poz.

1089).

7. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa rodzaje zadań:

1) Zadanie  nr  1 –  demontaż,  zbieranie,  transport  i  unieszkodliwianie  odpadów

zawierających azbest w postaci pokryć dachowych. Przez wymienione czynności

Zamawiający  rozumienie  roboty  związane  z  demontażem  materiałów

zawierających  azbest  z  nieruchomości  objętych  wykazem  obiektów,  zbieranie

zdemontowanych  materiałów  oraz  ich  opakowanie  i  zabezpieczenie  przed

szkodliwym działaniem – emisja azbestu do środowiska, załadunek materiałów

zawierających  azbest  oraz  ich  transport  na  przystosowane  do  tego  celu

składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie z rozporządzeniem, 

o którym mowa w pkt. 6, ppkt 1).

2) Zadanie nr 2 - zbieranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie 

i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisja azbestu do środowiska,

załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane

do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie 

z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 6, ppkt 1).

8. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 1.

miejscowość Ilość m2 Ilość Mg
1. Krotoszyce 333 4,995
2. Warmątowice

Sienkiewiczowskie

35 0,525

3. Czerwony Kościół 151 2,265
4. Winnica 80 1,20
5. Wilczyce 370 5,550
razem 969 14,535

9. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 2.

miejscowość Ilość m2 Ilość Mg
1. Krajów 229,4 3,44
2 Czerwony Kościół 170 2,55
3 Krotoszyce 120 1,80
4 Kościelec 200 3,00
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5 Tyńczyk Legnicki 200 3,00
6 Wilczyce 66,6 1,00
7 Warmątowice

Sienkiewiczowskie

36 0,54

razem 1022 15,325

10. Podane w tabelach w pkt. 8 i 9 dane dotyczące ilości w m2 i ilości Mg mają charakter

orientacyjny i mogą ulec zmianie.

11. Wykonawca  ustali  pisemnie  z  właścicielem,  użytkownikiem  wieczystym  lub

zarządcami  nieruchomości  znajdującymi  się  na  wykazie  obiektów  szczegółowe

terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacją zadania nr 1 i / lub

zadania  nr  2  w  terminie  3  dni  roboczych od  przekazania  przez  Zamawiającego

wykazu obiektów objętych  realizacja  zadania.  Na podstawie  ustalonych terminów

Wykonawca sporządzi Harmonogram prac. Wszelkie dane ilościowe ujęte 

w  harmonogramie  prac  winny  być  wyrażone  w  Mg.  Wykonawca  przekaże

Zamawiającemu opracowany harmonogram niezwłocznie po jego ustaleniu. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu prac w przypadku, gdy: 

a) gdy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację

zadania,

b) wystąpią  inne  okoliczności  leżące  po  stronie  właścicieli  nieruchomości  ,

użytkowników  wieczystych  lub  zarządców  nieruchomości  uniemożliwiające

wykonanie prac związanych z realizacją zadania zgodnie z ustalonym wcześniej

harmonogramem.

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zaktualizowanego harmonogramu prac

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania

zmian z  powodu okoliczności  wymienionych  w pkt.  12,  ppkt.  a  i  b.  Wykonawca

będzie  również  informował  Zamawiającego  drogą  elektroniczną  o  każdej

przeszkodzie  uniemożliwiającej  prawidłową  i/lub  terminową  realizację  zadania,

najpóźniej następnego dnia po wystąpieniu przeszkody. 

14. Wykonawca  powinien  dokonać  zgłoszenia  przystąpienia  do  prac  polegających  na

zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi

nadzoru  budowlanego  i  właściwemu  okręgowemu  inspektorowi  pracy  oraz

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni
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przed  rozpoczęciem  prac,  a  kopię  tych  zgłoszeń  przekazać  bezzwłocznie

Zamawiającemu. 

15. Wykonawca  powinien  przed  rozpoczęciem  czynności  związanych  z  usuwaniem

azbestu pracować plan prac usuwania azbestu z terenu każdej nieruchomości objętej

projektem.  Wykonawca  przedłoży  ten  plan  Zamawiającemu  na  7  dni  przed

rozpoczęciem prac.

16. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  warunków  bezpiecznego  usuwania

wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia

terenu,  na  którym  trwa  usuwanie  tych  wyrobów  zgodnie  z  §  8  ust.  1

rozporządzeniem.

17. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu

niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek

przeszkolenia  przez  uprawnioną  instytucję  zatrudnionych  pracowników, osób

kierujących  lub  nadzorujących  prace  polegające  na  zabezpieczeniu  i  usuwaniu

wyrobów  zawierających  azbest  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy

zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących

bezpiecznego postępowania.

18. Wykonawca urządzi we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, zaplecze dla

wykonywanych praz  oraz  zabezpieczy  tereny,  na  których  będzie  usuwany  azbest,

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

19. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej

nieruchomości  objętej  wykazem  i  dla  każdego  rodzaju  zadania  oddzielnie  przy

udziale właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości i/lub

pracownika Zamawiającego. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty

i/lub certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.

20. Wykonawca  sporządzi  protokoły  odbioru  prac  na  okoliczność  usunięcia  wyrobów

zawierających azbest z danej nieruchomości ( dla każdej nieruchomości i dla każdego

typu zadań oddzielnie)  wraz  z  określeniem ilości  odebranych odpadów w Mg po

dokonaniu  ważenia  na  warunkach  opisanych  w  pkt.  18niniejszego  rozdziału,

potwierdzone  podpisani  przedstawiciela  Wykonawcy,  właściciela  lub  użytkownika

wieczystego lub zarządcy oraz Zamawiającego w trzech egzemplarzach.
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21. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ilościowej  i  jakościowej  ewidencji

odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

22. Po wykonaniu prac, o których mowa w pkt. 18, Wykonawca ma obowiązek złożenia

właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia

budowlanego,  instalacji  przemysłowej  lub  innego  miejsca  zawierającego  azbest

pisemnie oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z

pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów dla każdej nieruchomości

objętej wykazem i danego typu zadania oddzielnie. 

23. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  sporządzoną  z  realizacji  prac  objętych

zadaniem nr 1 i/lub zadaniem nr 2 dokumentację fotograficzną obiektów w wersji

papierowej oraz elektronicznej ( na płycie CD) sprzed rozpoczęcia usuwania z nich

wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu dla każdej nieruchomości i dla

każdego zadania oddzielnie.

24. Dokumentacja fotograficzna winna być sporządzona w następujący sposób: minimum

4  fotografie  dla  każdej  nieruchomości  ujętej  w  wykazie  obiektów  w  sposób

umożliwiający  identyfikację  obiektu  budowlanego wraz  z  podaniem miejscowości

oraz  adresu,  ze  zdjęć  wynikać  ma  rodzaj   wykonywanego  zadania(  minimum  2

fotografie  sprzed  usuwania  z  nieruchomości  wyrobów  zawierających  azbest,

minimum 2 fotografie po usunięciu z nieruchomości wyrobów zawierających azbest),

maksymalnie 2 fotografie na jedną kartkę formatu A4.Przedłozenie dokumentacji w

analogiczny  sposób  dotyczy  również  nieruchomości,  na  których  zeskładowano

wyroby zawierające azbest i nie będą na tych nieruchomościach wykonywane pracę

demontażowe.  Jeżeli  na  danej  nieruchomości  wykonywane  będą  oba  zadania-

dokumentację należy sporządzić oddzielnie. 

25. Do transportu  wyrobów zawierających  azbest  stosuję  się  odpowiednio  przepisy  o

przewozie towarów niebezpiecznych.

26. Wykonawca  zapewni  transport  odpadów  zawierających  azbest  w  sposób

uniemożliwiający  emisję  azbestu  do  środowiska  na  przystosowane  do  tego  celu

składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia.
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27. Do obowiązków  wykonawcy  należy  uporządkowanie  terenu  po  zakończeniu  prac

wraz  z  uzyskaniem  oświadczenia  właściciela  nieruchomości  objętej  usuwaniem

wyrobów  zawierających  azbest  o  doprowadzeniu  działki  (miejsca  prac)  do  stanu

pierwotnego.

28. Jeżeli w trakcie realizacji zadania Wykonawca zniszczy lub uszkodzi tereny sąsiednie

winien jest przywrócić je do stanu pierwotnego.

29. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania  przekazania  odpadów

zawierających azbest na składowisko zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w

postaci karty przekazania odpadu w ilości 4 egzemplarzy przy czym waga wpisana do

karty powinna być zgodna z protokołem o którym mowa w pkt. 19.

30. Karty  przekazania  odpadu  winny  być  wystawione  tylko  na  wyrobu  zawierające

azbest, które zostały unieszkodliwiane w ramach umowy między Zamawiającym, 

a Wykonawcą.  Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów unieszkodliwianych 

w ramach innej umowy lub nieruchomości nie objętych wykazem.

31. Wykonawca  winien  przekazać  Zamawiającemu  oraz  właścicielowi  posesji  kartę

odpadu,  w  której  wskazana  została  ilość  unieszkodliwionych  odpadów  wyrażoną

Mg, w przypadku zbiorczej karty Wykonawca winien dołączyć do niej wykaz posesji,

z których unieszkodliwiono odpad wraz z podaniem ilości wyrażonej w Mg.

32. Wykonawca  wykona i  dostarczy  zbiorcze  zestawienie  kart  przekazania  odpadu w

wersji papierowej i elektronicznej ( na płycie CD).

33. Karty przekazania odpadów, oświadczenia oraz wszystkie wymienione w rozdziale

protokoły, wykazy, zestawienia, dokumentacja fotograficzna i inne dokumenty winny

być dostarczone przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru.

34. Zamawiający  jest  upoważniony  do  odmowy  podpisania  końcowego  protokołu

odbioru  zadania  bez  uwag  w  przypadku  nie  dostarczenia  przez  Wykonawcy

wszystkich niezbędnych dokumentów wykazanych w opisie.

35. Za datę ukończenia przedmiotu umowy uznaję się dzień dokonania przez wykonawcę

zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez

Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag.

36. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialności  za  szkody  majątkowe  zaistniałe  lub

związane  z  realizacją  umowy,  wyrządzone  osobą  trzecim  oraz  za  następstwa
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nieszczęśliwych  wypadków  pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z

wykonywaniem prac.

37. Zadanie  współfinansowane  jest  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

IV. Termin wykonania zamówienia  

1. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 15.09.2019 r.

V. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  

spełniania tych warunków

1. O  udzielenie  zamówienia  ubiegać  się  mogą  wszyscy  Wykonawcy,  którzy  spełnią

poniższe warunki:

a) posiadają  uprawnienia do wykonywania zamówienia,  jeśli  wymagają tego przepisy

prawa,  tj.  posiadają  ważne  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie

transportu odpadów niebezpiecznych ( kody 170601 i 170605 wg ustawy z dnia 14

grudnia 2002 r. o odpadach Dz. U. z 2019 r. poz. 701).

b) Posiadają  doświadczenie  w  wykonywaniu  podobnego  zamówienia  w tym uzyskali

pozytywny protokół  odbioru  końcowego w okresie  ostatnich  3 lat  przed  upływem

terminu składania ofert,  a jeżeli  okres działalności  jest  krótszy- w tym okresie,  co

najmniej 3 zadań o podobnym zakresie o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 brutto

każde i wykonali to w sposób należyty i prawidłowy.

c) Dysponują  odpowiednim  potencjałem  kadrowym,  tj.  dysponują  przeszkolonymi

pracownikami,  osobami  kierującymi  lub  nadzorującymi  pracę  polegające  na

zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i  usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania

procedur  dotyczących  bezpiecznego  postępowania.  Na  potwierdzenie  spełnienia

opisanego  warunku  Wykonawca  złoży  odpowiednie  oświadczenie,  że  osoby,  które

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odbyły odpowiednie szkolenia. 

d) Znajdują  się  w  sytuacji  finansowej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu

zamówienia,  tj.  są  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
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prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  co

kwotę co najmniej 30.000,00 złotych 

2. W celu potwierdzenia warunków wymienionych powyżej, Zamawiający żąda złożenia

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 

w  postępowaniu  na  dzień  składania  ofert  w  oparciu  o  złożone  wraz  z  ofertą

oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia/ nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków   

w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy dołączyć:

1. Formularz ofertowy- zał 1.

2. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru   lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o

działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub

ewidencji.

3. Aktualne  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  transportu  odpadów

niebezpiecznych tj, zawierających azbest o stepujących kodach 17 06 01 i  17 06 05.

4. Wykaz zrealizowanych  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 3 zadań o

podobnym zakresie o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 brutto każde i wykonali to

w sposób należyty i prawidłowy – załącznik nr 2.

5. Oświadczenie  o  wykonaniu  zadania  przez  osoby  z   odpowiednim  potencjałem

kadrowym,  tj.  dysponują  przeszkolonymi  pracownikami,  osobami  kierującymi  lub

nadzorującymi  pracę  polegające  na  zabezpieczeniu  i  usuwaniu  wyrobów

zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i

usuwaniu  tych  wyrobów  oraz  przestrzegania  procedur  dotyczących  bezpiecznego

postępowania.  Na  potwierdzenie  spełnienia  opisanego  warunku  Wykonawca  złoży

odpowiednie  oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu

zamówienia odbyły odpowiednie szkolenia. 

6. Oświadczenie  dotyczące  sytuacji  finansowej,  doświadczenia,  uprawnienia  do

wykonywania zamówienia, jeśli wymagają tego przepisy prawa- załącznik nr 1
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7. Opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  innych  dokument  potwierdzający,  że

Wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia

działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem umowy na  kwotę  co  najmniej

30.000,00

8. Pełnomocnictwo-  jeżeli  osoba  podpisująca  w/w dokumenty  działa  z  upoważnienia

Wykonawcy.

Dokumenty  powinny  być  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za

zgodność  z  oryginałem  w  języku  polskim,  w  sposób  zapewniający  czytelność  i

przejrzystości tekstu. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potwierdzenia  autentyczności  przedstawionych

dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami  

1.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.

2. Osoba uprawniona do kontaktu : 

a)  w zakresie  przedmiotu zamówienia-  Agnieszka Wojtanowicz  – od poniedziałku do

piątku w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 76-8878421 w.22

b) w zakresie procedury formalno-prawnej- Barbara Kałuża - Boczula od poniedziałku do

piątku w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 76-8878421 w.15

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

IX. Miejsce składania ofert  

Oferty należy składać do dnia 31.07.2019 r. do godziny 15:00

Miejsce składania ofert : Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce,

sekretariat I p.

Za  termin  złożenia  oferty  przyjmuję  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty  do  siedziby

Zamawiającego.  Oferty  przesłane  pocztą  lub  dostarczone  przez  kuriera  będą

zakwalifikowane  do oceny pod warunkiem ich  dostarczenia  do dnia  31.07.2019 r.  do

godziny  15:00.  Oferty  złożone  po  ww.  terminie  zostaną  zwrócone  Wykonawcy  bez

otwierania.

X. Opis sposobu obliczenia ceny
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1. Wykonawca przedstawi obligatoryjnie obok ceny łącznej brutto za wykonanie całego

przedmiotu zamówienia ryczałtowe stawki jednostkowe dla każdego zadania:

a) za  realizację  zadania  nr  1  określonego  w pkt.  7  ppkt.1  Rozdziału  III  niniejszego

zapytania  ofertowego wraz  z  wypełnieniem wszelkich  obowiązków określonych w

niniejszym Opisie w ujęciu kwoty netto, podatek VAT, brutto za 1Mg,

b) za  realizację  zadania  nr  2  określonego  w pkt.  7  ppkt.2  Rozdziału  III  niniejszego

zapytania  ofertowego wraz  z  wypełnieniem wszelkich  obowiązków określonych w

niniejszym Opisie w ujęciu kwoty netto, podatek VAT, brutto za 1Mg.

2. Cena brutto łączna ( służąca do dokonania wyboru oferty) podana przez Wykonawcę

w ofercie jest sumą wszystkich składników a) i b) podanych poniżej:

a) iloczynu  ryczałtowej  stawki  jednostkowej  za  realizację  zadania  nr  1  oraz  ilości

odebranych materiałów zawierających  azbest  wyrażonej  w MG( tony;  na potrzeby

niniejszego  postępowania  do  wyliczenia  ceny  łącznej  należy  przyjąć  14,535  Mg),

które zdemontowano i odebrano z obiektów objętych wykazem w trakcie realizacji

całej umowy.

b) iloczynu  ryczałtowej  stawki  jednostkowej  za  realizację  zadania  nr  2  oraz  ilości

odebranych materiałów zawierających  azbest  wyrażonej  w MG( tony;  na potrzeby

niniejszego  postępowania  do  wyliczenia  ceny  łącznej  należy  przyjąć  15,325  Mg),

które zdemontowano i odebrano z obiektów objętych wykazem w trakcie realizacji

całej umowy.

3. Cenę brutto łącznie oraz ryczałtowe stawki jednostkowe należy przedstawić w sposób

określony  w  Formularzu  ofertowym  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  niniejszego

Zapytania ofertowego. 

4. Cena może być tylko jedna. Cena ryczałtowej stawki jednostkowej dla zadania nr 1 i

nr 2 nie ulega zmianie. 

5. Cenę w złotych polskich należy podać z wydzieleniem kwoty: netto, podatku VAT,

brutto, podając ją w zapisie słownym i liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

6. Ilość  odebranych  materiałów  niebezpiecznych  zawierających  azbest  może  ulec

zmianie. Rozliczenie nastąpi w MG( tonach) dla każdego z zadań. Podane ilości Mg

dla zadania nr 1 i nr 2 są wielkościami orientacyjnymi- wynagrodzenie Wykonawcy
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będzie  uzależnione  od  rzeczywistej  ilości  MG  materiałów  zawierających  azbest

ujętych w dokumentach z realizacji niniejszego zadania. W przypadku rozszerzenia

zadania do rozliczenia końcowego zadania obowiązują jednostkowe ryczałtowe stawki

dla zadania nr 1 i nr 2 przedstawione przez Wykonawcę w ofercie.  

7. Przy rozliczeniu końcowym przyjmuje się, że Zamawiający zapłaci proporcjonalnie

do  wagi  odebranych  materiałów  azbestowych  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  z

zaokrągleniem wartości w dół. 

8. Zaoferowane ryczałtowe stawki jednostkowe muszą uwzględniać spełnienie wszelkich

warunków  realizowanego  zadania  oraz  wykonanie  wszystkich  prac  i  czynności

określonych w warunkach podanych w Opisie oraz obowiązujących w tym zakresie

przepisach  prawa  oraz  uwzględnienie  ryzyka  Wykonawcy  z  tytułu  poniesienia

kosztów związanych z prawidłową realizacją zadania ( w tym kosztów nie ujętych w

Opisie bez których nie można wykonać zamówienia). Zamawiający zaleca zapoznanie

się z terenem objętym realizacją zamówienia. 

9. Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego

obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towaru  i  usług,

zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  dolicza  do  przedstawionej  w  niej  ceny

podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałaby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi

przepisami.  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje  Zamawiającego,  czy  wybór

oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u Zamawiającego  obowiązku podatkowego,

wskazując nazwę towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić

do jego powstania,  oraz wskazując  ich wartość bez kwoty podatku.  W przypadku,

o  którym  mowa  wcześniej,  jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku

od towarów i  usług,  do ceny najkorzystniejszej  oferty  lub oferty  z  najniższą  ceną

dolicza się podatek. 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium wyboru ofert: CENA ŁĄCZNA – 100%
2. Sposób obliczenia punktów:
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KC = Cn / Cob  X 100 
Gdzie:
KC- ilość punktów przynanych Wykonawcy
Cn- najniższa zaoferowana łączna cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 
wykluczeniu
Cob- cena łączna zaoferowana w ofercie badanej

XII. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione przy wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy na realizację zadania

Nie dotyczy

XIII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą , pod rygorem nieważności

będzie zawarta w formie pisemnej.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym

w ofercie.

3. Przedmiot  umowy  i  zakres  obowiązków  określone  w  niniejszym  Opisie

zostaną wpisane do umowy.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  w  umowie  maja  zastosowanie  przepisy

zawarte w ustawie z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

5. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  aneksu

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Płatność  określonego  wynagrodzenia  będzie  dokonana  przelewem  na

wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty

otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  wraz  z

zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego bez uwag.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT najpóźniej w ciągu 7 dni

od dnia odebrania przez Zamawiającego zadania wraz z protokołem odbioru bez uwag.

8. Wykonawca  winien  udzielić  Zamawiającemu  na  każ  de  jego  wezwanie

informacji z przebiegu realizacji umowy na każdym etapie wykonania prac. 

9. Obowiązująca formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary

umowne.

10.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

          1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a)  za  opóźnienie  w  zakończeniu  wykonania  przedmiotu  umowy-w  wysokości  1.000,00

(  słownie:  jeden tysiąc  00/100)  za każdy dzień  opóźnienia  z  zastrzeżeniem,  że za  termin

zakończenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia  uznaję  się  dzień,  w  którym  Wykonawca

dokonał zgłoszenia, w wyniku którego nastąpił odbiór końcowy zadania bez uwag,

b)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w

wysokości 10.000,00 ( słownie: dziesięć tysięcy złotych),

c) w wysokości 10.000,00 ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) za zawarcie przez Wykonawcę

umowy  z  podwykonawcami  lub  dalszym    podwykonawcą  z  naruszeniem  obowiązku

osobistego wykonania zamówienia,

d)  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  dostarczeniu  dokumentów  określonych  w  rozdziale  III

niniejszego  Opisu  w  wysokości  500,00  (  słownie:  pięćset  złotych)  licząc  od  dnia

następującego po dniu, w którym upłynął termin na dostarczenie określonych dokumentów.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z

przyczyn  leżących  po stronie  Zamawiającego  w wysokości  10.000,00 (  słownie:  dziesięć

tysięcy złotych) za wyjątkiem odstąpienia od umowy na podstawie zapisów w pkt. 11 ppkt.4

niniejszego Opisu.

3) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, o ile

wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wartość kar umownych.

4) Strony ustalają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie należności z

przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane roboty.

11. Zamawiającemu przysługuję prawo odstąpienia od umowy na podstawie obowiązujących

przepisów, a w szczególności gdy:

1)  Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia jej     podpisania,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu

umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

3) Wykonawca realizuję pracę przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą

umową,  przepisami  prawa  lub  wskazaniami  Zamawiającego-  w  terminie  14  dni  od  dnia

stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

4)Wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w

interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy-

odstąpienie  od umowy w tym przypadku może nastąpić  w terminie  14 dni  od powzięcia
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informacji  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

5) Wykonawca oświadczy, ze nie będzie wykonywał zadania objętego umową- Zamawiający

może  odstąpić  od  umowy bez  wyznaczenia  terminu  dodatkowego,  także  przed  upływem

terminu zakończenia realizacji zadania,

6)  Ogłoszona  zostanie  likwidacja  lub  upadłość  Wykonawcy-  w  terminie  14  dni  od  dnia

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego bądź

ogłoszenia upadłości.

12. W przypadkach wymienionych w pkt.1. Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia

od Zamawiającego kar bądź jakichkolwiek odszkodowań.

13. Odstąpienie  od umowy, o którym mowa w pkt.11 powyżej,  winno nastąpić  w formie

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

14.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  umowy wadliwie,  albo  sprzecznie  z

umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę e do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić

XIV. Inne informację

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie

zamówienia bez podania przyczyny.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy najniższa cena jednostkowa

za  1  Mg  dla  zadania  nr  1  oraz  nr  2  przekroczy  stawkę  maksymalną  określoną  przez

Dotującego  w zasadach  konkursu,  na  podstawie  których  to  zasad  Zamawiający  otrzymał

dotację. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania w przypadku nieuzyskania

dofinansowania dla w/w zadania.

4. Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej dostępny jest na stronie

http://www.bazaazbestowa.gov.pl

XV. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1- Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – wykaz usług

e-mail: ug@krotoszyce.pl  
strona internetowa: www.krotoszyce.pl

BIP: www.bip.krotoszyce.pl

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/


Gmina Krotoszyce
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce 
tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

_________________________________________________________________________________________________________________

3. Załącznik  nr  3-  oświadczenie  potwierdzające,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w

wykonywaniu zamówienia odbyły odpowiednie przeszkolenie.  

Wojciech Woźniak
(-) Wójt Gminy Krotoszyce

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY 

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

(Nazwa i dokładny adres Wykonawcy, telefon, fax.)

Zamawiający:
Gmina Krotoszyce
Ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

e-mail: ug@krotoszyce.pl  
strona internetowa: www.krotoszyce.pl

BIP: www.bip.krotoszyce.pl



Gmina Krotoszyce
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce 
tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

_________________________________________________________________________________________________________________

FORMULARZ  OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na potrzeby realizacji zadania w zakresie demontażu, zbierania,
transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krotoszyce w 2019 roku”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za wy-
nagrodzenie łączne (obliczone na podstawie ryczałtowych stawek jednostkowych) w wysokości:
kwota brutto  ......................... zł  (słownie: .....................................................................................)
kwota podatku VAT:  ....................... zł (słownie: ...........................................................................)
kwota netto ......................... zł (słownie: .........................................................................................)

2. Przyjmuje się do rozliczenia usługi następujące ryczałtowe stawki jednostkowe wyliczone
zgodnie z zapytaniem ofertowym:

1) Za realizację zadania nr 1 określonego w pkt. 7 ppkt. 1 Rozdziału III niniejszego zapyta-
nia ofertowego, tj. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierają-
cych azbest w postaci pokryć dachowych i elewacyjnych. Przez wymienione czynności
Zamawiający rozumie roboty związane z demontażem materiałów zawierających azbest z
nieruchomości objętych wykazem obiektów; zebranie zdemontowanych materiałów oraz
ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją azbestu do środo-
wiska; załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane do
tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposo-
bów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów  zawierających
azbest (t.j. Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.) wraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków
określonych w niniejszym Opisie za 1 Mg:
kwota brutto za 1 Mg: ………………..zł  (słownie:……………………………………),
w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: …………………...
……..),
kwota netto …………….. zł (słownie: ……………………………………………………)

2) Za realizację zadania nr 2 określonego w pkt. 7 ppkt. 2 Rozdziału III niniejszego zapyta-
nia ofertowego, tj. zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
i zalegających na nieruchomościach. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie
prace polegające na zebraniu materiałów zawierających azbest zeskładowanych na nieru-
chomościach objętych wykazem; opakowanie materiałów zawierających azbest i ich za-
bezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją azbestu do środowiska; załadunek i
transport materiałów zawierających azbest na przystosowane do tego celu  składowisko
odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bez-
piecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. Nr 71, poz.
649 ze zm.)  wraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków określonych w niniejszym Opi-
sie za 1 Mg:
kwota brutto za 1 Mg: ………………..zł  (słownie:……………………………………..),
w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: …………………..),
kwota netto …………….. zł (słownie: ……………………………………………………).

e-mail: ug@krotoszyce.pl  
strona internetowa: www.krotoszyce.pl

BIP: www.bip.krotoszyce.pl

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040710649
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040710649
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040710649
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040710649
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040710649
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040710649


Gmina Krotoszyce
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce 
tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

_________________________________________________________________________________________________________________

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.09.2019 r.

Oświadczam, że:

1. Znajdujemy się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, posiadamy odpo-
wiednie uprawnienia do wykonywanej działalności i doświadczenie umożliwiające staranne i ter-
minowe wykonanie usługi.

2. Wykonamy zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofer-
towym.

3. Zapoznaliśmy się  z  warunkami  zapytania  ofertowego  zamieszczonymi  w Opisie  technicznym
przedmiotu zamówienia,  obowiązkami Wykonawcy, terenem gminy oraz nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń.

4. Akceptujemy warunki płatności.
5. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
6. Akceptujemy istotne postanowienia umowy, w tym wysokość kar umownych oraz termin realiza-

cji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. W przypadku udzielenie zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i termi-

nie wskazanym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
1. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
2. …………………………………………………. 
3. ………………………………………………….
4. ………………………………………………….
5. ………………………………………………….
                            
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                                   ....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2         WYKAZ USŁUG

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

  (Nazwa i dokładny adres Wykonawcy, telefon, fax.)

Zamawiający: 
Gmina Krotoszyce
Ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

Zadanie
e-mail: ug@krotoszyce.pl  

strona internetowa: www.krotoszyce.pl
BIP: www.bip.krotoszyce.pl



Gmina Krotoszyce
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce 
tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

_________________________________________________________________________________________________________________

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krotoszyce 2019
roku”

Wykaz wykonanych usług

potwierdzający spełnianie warunku określonego w Rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2) 
opisu technicznego wykonania robót

Lp.

Opis
przedmiotu zamówienia (z
uwzględnieniem wykazania

realizacji określonego w
Rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2)

Całkowita
wartość brutto

usługi
(w złotych
polskich)

Termin realizacji 
Nazwa Odbiorcy, na
rzecz którego usługi
zostały wykonane Data

rozpoczęcia
Data

zakończenia

1.

2.

3.

Do  niniejszego  wykazu  dołączono  dokumenty  potwierdzające,  że  wyżej  wymienione
usługi zostały wykonane należycie.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                               .............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik Nr 3       OŚWIADCZENIE

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

  (Nazwa i dokładny adres Wykonawcy, telefon, fax.)

Zamawiający: 
Gmina Krotoszyce
Ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

OŚWIADCZENIE

e-mail: ug@krotoszyce.pl  
strona internetowa: www.krotoszyce.pl

BIP: www.bip.krotoszyce.pl



Gmina Krotoszyce
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce 
tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

_________________________________________________________________________________________________________________

Dla zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach projektu 

pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krotoszyce 
w 2019 roku”

Oświadczam, że zadanie wykonane zostanie przez przeszkolonych przez uprawnioną
instytucję  zatrudnionych  pracowników,  osób kierujących  pracownikami  lub  nadzorujących
prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  zabezpieczaniu  i  usuwaniu  tych  wyrobów  oraz
przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2
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 (tj. Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649).

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                               .............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

e-mail: ug@krotoszyce.pl  
strona internetowa: www.krotoszyce.pl

BIP: www.bip.krotoszyce.pl


