
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
(jednostka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04
e-mail: jolanta.klimek  @staszow.pl  

adres strony internetowej postępowania: bip.staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Staszów w 2022 roku.”.

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie 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 11 000 m2;
b) załadunek,  transport  i  unieszkodliwienie  wyrobów  zawierających  azbest  składowanych  na

posesjach  w ilości około 5 500  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).

f) odbieranie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów odbywać się będzie
po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu  odbioru  z  Gminą  Staszów  bądź  z  właścicielem
nieruchomości,  a  w  przypadku  braku  skuteczności  odbioru  azbestu  bądź  wyrobów
zawierających  azbest  za  pierwszym razem,  konieczne  jest  podjęcie  kolejnych  prób odbioru,
minimum dwóch prób, po których Wykonawca będzie mógł odstąpić od realizacji zadania na
danej  posesji.  Potwierdzeniem  braku  skuteczności  realizacji  zadania  na  poszczególnych
posesjach będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy zawierające wskazanie daty bądź dat oraz
określenie powodu rezygnacji właściciela nieruchomości.
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2. Wskazane w pkt.  1 ilości,  mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i  zwiększeniu,  wynikającym
z odstąpienia właścicieli nieruchomości od zrealizowania ich wniosku, składania nowych wniosków
w trakcie obowiązywania umowy oraz w zależności od stanu faktycznego na danej nieruchomości.
3.  Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest może nastąpić, zgodnie z zasadą bliskości -
art.  20 ust  2  ustawy z dnia  14 grudnia  2012 roku o odpadach (t.j.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  779
z późniejszymi zmianami).
4.  Utylizacja  powstałych  z  demontażu  i  zbiórki  odpadów  będzie  udokumentowana  kartą
przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z zapisami podpunktu 3,
bądź na składowisko z którym Wykonawca posiada podpisaną umowę oraz to składowisko posiada
zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  unieszkodliwiania  odpadów  zawierających
azbest.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j.  Dz. U. z 2021  r. poz. 779  z późniejszymi

zmianami);
 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j.  Dz. U.

z 2021 r. poz. 888 z późniejszymi zmianami);
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973

z późniejszymi zmianami);
 ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 756);
 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);

 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późniejszymi zmianami);

 rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  grudnia  2010  r.  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).

CPV: 90.65.00.00.-8 – usługi usuwania azbestu.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Dodatkowych informacji  udzielają w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul.  Opatowska 31,
pok. nr 7 oraz 13 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83-44 oraz 15 864 83-47:
- Pani Jolanta Klimek – kierownik Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów;
- Pan Dawid Grosicki – referent Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2022 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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-  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;
- posiada wagę przewoźną o udźwigu 1 Mg, posiadającą ważną legalizację.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

-  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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późniejszymi zmianami).
-  umowa  z  zarządzającym  składowiskiem,  bądź  inny  dokument  potwierdzający  przyjęcie  do
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
- formularz oferty.
- aktualny odpis z rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
- aktualny dokument/zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  do  oferty  wykaz  zrealizowanych  usług  w  zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzejącymi wykonanie usług (np.
referencje,  protokoły odbioru) polegający  na wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich
dwóch lat  przed  upływem terminu składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy  –  w  tym  okresie,  co  najmniej  dwóch  usług  obejmujących  demontaż,  transport  i
unieszkodliwianie  wyrobów zawierających  azbest  w ilości  min.  200 Mg każda  z  terenu  jednej
gminy w trakcie trwania świadczenia usługi.
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  w  dniu  podpisania  umowy  dokumentów,
potwierdzających  zawarcie  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej,  w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej ubezpieczenia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
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 2022 roku.”,  lub faxem na nr: 15 864 83 04,  w terminie do dnia
08.03.2022 r. do godz. 1200.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.
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8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

9. Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.

Staszów, dnia 28.02.2022 r. Zatwierdził:

BURMISTRZ 
 MIASTA I GMINY

STASZÓW
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