
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówienia  o wartości poniżej 30 000 euro

Gmina Staszów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Realizacja demontażu, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2017 roku ”.  

I.  ZAMAWIAJĄCY

Gmina Staszów 28-200 Staszów,  ul. Opatowska 31, NIP 866-160-87-31 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem umowy jest  usunięcie azbestu i  wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy
Staszów,  z  nieruchomości  osób  fizycznych  oraz  z  obiektów  użyteczności  publicznej  i  innych
obiektów stanowiących własność gminy Staszów, obejmujące:

a) demontaż,  załadunek,  transport  i  unieszkodliwienie  wyrobów  zawierających  azbest,
pochodzących z pokryć dachowych obiektów budowlanych  w ilości około 8 460  m2;

b) załadunek, transport  i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest składowanych na
posesjach  w ilości około 10 000  m2 ; 

c) ważenie  wyrobów  zawierających  azbest  bezpośrednio  na  każdej  posesji  po  dokonaniu
całkowitego demontażu na jednym obiekcie.  Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga
winny  być  potwierdzone  podpisami  przedstawiciela  Wykonawcy  wykonującego  tę
czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego.           

d) sporządzenie protokołu odbioru  na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest
od właścicieli nieruchomości, wraz z adresem nieruchomości, nazwiskami właścicieli oraz
określeniem ilości  odpadów w m2  oraz  w Mg,  osobno dla  Zamawiającego i  właściciela
nieruchomości;

e) udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania (karta
przekazania  odpadu  –  sporządzona  w  trzech  egzemplarzach:  dla  Zamawiającego,  dla
Wykonawcy, dla odbiorcy odpadu).

2. Wskazane w pkt.  1 ilości, mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu, wynikającym
z odstąpienia  właścicieli  nieruchomości  od  zrealizowania  ich  wniosku  oraz  składania  nowych
wniosków  w trakcie obowiązywania umowy.

3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest może nastąpić, zgodnie z zasadą bliskości  -
art. 20 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012  roku o odpadach (  tekst jednolity Dz. U. z 2016  poz.
1987  ze  zm.)  -  wyłącznie  na  najbliższym  składowisku  odpadów  niebezpiecznych,  którego
zarządzający  posiada  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest.

4.  Utylizacja  powstałych  z  demontażu  i  zbiórki  odpadów  będzie  udokumentowana  kartą
przekazania  odpadów  na  składowisko  odpadów  niebezpiecznych  w  Dobrowie,  gm.  Tuczępy,
zgodnie z ww przepisami oraz  wymogiem dofinansowującego tj. WFOŚiGW w Kielcach.

5.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.



6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: 

 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.);

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519);

 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. 2005r. Nr 216, poz.1824);

 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 ze zm.); 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań 
w 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).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2017 r. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent  powinien  stworzyć  ofertę  na  formularzu  załączonym  do  niniejszego  zapytania,  która
będzie:

- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
sekretariat  -  pokój  104,  osobiście  lub  pocztą,  w  zamkniętym  opakowaniu,  zawierającym  opis
„Oferta  na  zadanie  pn.  „Realizacja  demontażu,  transportu  i  unieszkodliwiania  wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2017 roku. ”, oraz faxem na nr: 15 864 83 04
lub 15 864 32 61 ,  w terminie do dnia 28.04.2017 r. do godz. 13 00

2. Ocena ofert  zostanie dokonana  do dnia 05.05.2017 r. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VI.   OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania   określonej  działalności  lub  czynności  jeżeli  ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania, 
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 



-  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

VII.  WYKAZ  DOKUMENTÓW  I  OŚWIADCZEŃ,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY

1. Aktualna  decyzja  zezwalająca  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  transportu
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  o kodach: 170601 - materiały izolacyjne
zawierające azbest, 170605 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest - zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1987 ze zm).

2. Umowa z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie
do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodnie z zasadą bliskości określoną
w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1987).

3. Formularz oferty.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w dniu podpisania umowy dokumentów,
potwierdzających  zawarcie  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej,  w  zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej   ubezpieczenia. 

VIII.  OCENA OFERT

Kryteria przy wyborze oferty:    cena  - 100 % . 

IX. . DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych  informacji  udziela:  Pan  Rafał  Jastrząb,  Urząd  Miasta  i  Gminy  w Staszowie,  ul.
Opatowska 31, pok. nr 8  lub telefonicznie pod numerem tel. 0-15 864 83-44.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

Staszów, dn. 20.04.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów


