BURMISTRZ BYCZYNY
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

tel. fax. 77/413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl

Byczyna, dnia 13 czerwca 2017 r.
OŚ.3041.41.2017.AG

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI
PONIŻEJ 30 000 EURO
Mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty na
wykonanie następującego zamówienia pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Byczyna- VIII nabór”.

Przedmiot zlecenia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem,
transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Byczyna w roku 2017.

Nazwa i adres zleceniodawcy:
Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem,
transportem i unieszkodliwianiem lub zebraniem wyrobów zawierających azbest
wcześniej

zdemontowanych,

transport

i

unieszkodliwienie

z

nieruchomości

położonych na terenie Gminy Byczyna:
a) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych
oraz

elewacji

składowisku

do

demontażu,

odpadów

transportu

niebezpiecznych

oraz

unieszkodliwiania

została

określona

na

przez

Zamawiającego na ok. 125,12 Mg,
b) szacunkowa

ilość

wyrobów

zawierających

azbest,

wcześniej

zdemontowanych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku

odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na
ok. 20,54 Mg.
2. Zakres prac obejmuje:
a) demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowalnych stanowiących
własność osób fizycznych i podmiotów położonych na terenie gminy
Byczyna wg wykazu nieruchomości;
b) zbieranie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest,
stanowiących

niegdyś

pokrycia

dachowe

wg

wykazu

nieruchomości

tj. załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
składowanych na nieruchomościach;
c) zebranie

i

zabezpieczenie

zdemontowanych

i

zebranych

wyrobów

zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji
przy

użyciu

własnych

urządzeń

Wykonawcy.

Okoliczność

zważenia

wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela
Wykonawcy, właściciela (posiadacza) nieruchomości oraz przedstawiciela
Zamawiającego;
e) potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości protokołem
odbioru odpadu spisanym przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela
Zamawiającego i

Wykonawcy

sporządzony

w

trzech

egzemplarzach,

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.5 do umowy dotacji
Zamawiającego

z

Wojewódzkim

Funduszem

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki Wodnej w Opolu;
f)

przygotowanie

zdemontowanych

wyrobów

zawierających

azbest

do

transportu i ich załadunek;
g) uporządkowanie miejsca wykonywania zadania z odpadów zawierających
azbest

oraz

oczyszczeniu

go

z

pyłu

azbestowego

w

sposób

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;
h) transport odebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich
unieszkodliwienia

środkami

transportu

posiadającymi

zezwolenie

na

transport odpadów niebezpiecznych;
i)

przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie
zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadu tj. na składowisko
odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk innych
niż niebezpieczne i obojętne;

j)

udokumentowanie

przekazania

odpadu

na

odpowiednie

składowisko

odpadów azbestowych kartami przekazania odpadu. Na karcie przekazania
odpadu

określone

odpadów
posiadające

powinno

niebezpiecznych
pozwolenie

być

dokładne

(składowisko

zintegrowane

na

miejsce

unieszkodliwienia

odpadów

niebezpiecznych

unieszkodliwianie

wyrobów

zawierających azbest), poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko
dostarczonej partii odpadów, dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres),
z której były odbierane wyroby zawierające azbest, wyszczególnienie ilości
odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości ;
k) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu,
zebrania

i

odbioru

wyrobów

zawierających

azbest

z

właścicielem

nieruchomości, u którego mają być wykonywane prace. Termin realizacji
zadania powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości oraz ustalony
z właścicielem nieruchomości powinien być co najmniej na 10 dni przed
wykonywanymi pracami.
l)

odbiór azbestu z posesji mieszkańców gminy winien nastąpić bez względu
na jego postać oraz sposób i miejsce składowania;

ł)

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za
zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;

m) Wykonawca w ramach zadania winien zapewnić organizacje poszczególnych
etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na
którym

usługa

jest

wykonywana

oraz

uporządkowanie

terenu

po

zakończeniu prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń
powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi.
Wymagania związane z realizacja przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów
niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.
2. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi
przepisami

prawa.

Unieszkodliwianie

nastąpić na składowisku odpadów

odpadów

zawierających

azbest

winno

niebezpiecznych lub wydzielonych częściach

składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, którego zarządzający posiada
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie, m.in. odpadów o
kodach 17 06 01 i 17 06 05.
3. Wykonawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność

odszkodowawczą

za

szkody

spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją
niniejszego zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
5. Wykonanie

przedmiotu

zamówienia

poprzez

bezpieczne

usuwanie

wyrobów

zawierających azbest należy wykonać z uwzględnieniem zabezpieczeń przed
przenikaniem azbestu do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru

budowlanego,

właściwemu

państwowemu
polegających

okręgowemu

inspektorowi
na

demontażu

inspektorowi

sanitarnemu
lub

zbieraniu

zamiaru
wyrobów

pracy,

właściwemu

przeprowadzenia
zawierających

prac

azbest.

Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
prac.
7. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z 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 późn. zm.) i rozporządzeniem 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 nr 162. Poz. 1089.
8. Wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dz. U. z 2016 r. poz. 1987)- o ile
wystąpi zbieranie odpadów.
9. Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) lub na podstawie art.
233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.
1987) lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).
Sposób obliczenia ceny:
Cena

dla

celów

porównania

oferty

zostanie

obliczona

wg

złożonego

formularza

ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Termin wykonania zlecenia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 22 września 2017 r. (wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji).
Kryteria oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu
ofertowym

stanowiącymi

odpowiednio

załącznik

do

niniejszego

zapytania

ofertowego.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia
publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi
być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od
towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z
wykonaniem

przedmiotu

zamówienia

oraz

warunkami

stawianymi

przez

Zamawiającego.
5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną
słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna lub drogą pocztową na adres
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna. Koperta winna być zamknięta, opieczętowana z
dopiskiem: Oferta na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Byczyna-VIII nabór”. Ofertę należy złożyć do dnia 27 czerwca 2017 r.
do godziny 15.30.
2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu
Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.
3. Ofertę

należy

sporządzić

w

formie

pisemnej

w

języku

polskim.

Oferty

niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenia Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3) parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego,
4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:


aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.
1987)- o ile wystąpi zbieranie odpadów,



aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn.
zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) lub jest wpisany do rejestru, o

którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),


umowę z firmą, której zostanie przekazany odpad zawierający azbest,
celem

unieszkodliwienia

przyjmującego
prowadzenie

do

oraz

decyzję

unieszkodliwienia

instalacji

lub

pozwolenie

odpad

składowania

wydane

dla

azbest

na

zawierający

odpadów

(w

tym

odpadów

niebezpiecznych zawierających azbest),


aktualny odpis z właściwego rejestru luz z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,



aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

Urzędu

Skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,


aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzającego,

że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i

społeczne

lub

potwierdzenie,

ze

uzyskał

przewidziane

prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie

w

całości

wykonania

decyzji

właściwego

organu,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Uwagi końcowe:
Gmina Byczyna przystąpi do realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu
Gminy Byczyna po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na przedsięwzięcia zgodne z
gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
województwa opolskiego.
Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane przez w/w fundusz.
Umowa z Wykonawcą zaczyna obowiązywać z dniem podpisania przez Zamawiającego
umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na
dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą usuwane wyroby
zawierające azbest w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości usługi. Wyklucza
się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.
Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Byczynie pok. 27, tel. 77 413 41 50
wew.30
Załączniki:
1. Załącznik nr 1- formularz oferty
2. Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3- projekt umowy
4. Załącznik nr 4- wykaz nieruchomości

Z poważaniem
Burmistrz Byczyny
/-/ Robert Świerczek

