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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Znak sprawy OŚ.3041.20.2021.AG 

Tytuł 
postępowania  

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Byczyna w roku 2021” 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej                  
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) prowadzone jest w formie zapytania 

ofertowego.  
 

Zadanie realizowane jest w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest i współfinansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Byczyna 

ul. Rynek 1 

46-220 Byczyna 

NIP: 7511750102 

 

2. Termin realizacji zadania: 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2021 r. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

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 do 

demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych 

została określona przez Zamawiającego  na ok. 15,26 Mg, 

b) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdemontowanych do transportu 

oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez 

Zamawiającego na ok. 24,31 Mg. 

 

           Razem szacunkowo: 39,57 Mg  

 

4. Prace wchodzące w zakres zamówienia, w szczególności: 

 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 przy użyciu 

własnych (posiadających legalizację) urządzeń; 

 zbieranie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, stanowiących niegdyś 

pokrycia dachowe wg wykazu nieruchomości tj. załadunek, transport i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach; 

 uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.  

  

BBUURRMMIISSTTRRZZ  BBYYCCZZYYNNYY  
 

 

ul. Rynek 1                                                                           tel.  fax. 77/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                  e-mail: um@byczyna.pl  

 



 

5. Wymagania związane z realizacja przedmiotu zamówienia: 

1) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:  

a) Do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego              

w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów 

potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia.                   

b) Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. 66 i 67 ustawy                

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)                

z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych przepisami ustawy. 

c) Do ważenia wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy użyciu 

własnych, posiadających legalizację urządzeń. Okoliczność zważenia wyrobów i ich 

waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela 

(posiadacza) nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

d) Do potwierdzenia przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości protokołem odbioru 

odpadu spisanym przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego                 

i Wykonawcy, sporządzony w trzech egzemplarzach, zgodnie z wzorem udostępnionym 

przez Zamawiającego. 

e) Do przygotowania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich 

załadunek. 

f) Uporządkować miejsca wykonywania zadania z odpadów zawierających azbest                

oraz oczyszczeniu go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu     

do środowiska. 

g) Do transportu odebranych odpadów zawierających azbest do miejsca                                

ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi zezwolenie na transport 

odpadów niebezpiecznych.  

h) Przekazać zebrane odpady 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, 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. 

i) Udokumentować przekazanie odpadu na odpowiednie składowisko odpadów 

azbestowych kartami przekazania odpadu. Na karcie przekazania odpadu określone 

powinno być dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 

(składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane                     

na 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. 

j) Ustalić daty i godziny demontażu, zebrania i odbioru wyrobów zawierających azbest                

z właścicielami nieruchomości u których mają być wykonywane prace. Termin realizacji 

zadania powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości oraz ustalony                          

z właścicielem nieruchomości co najmniej na 10 dni przed wykonywanymi pracami. 

k) Do odbioru odpadów z nieruchomości bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce 

składowania. 

l) Do wykonania co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, 

czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.  

m) Zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego                   

oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.  

n) Zapewnić organizację 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. 

o) Posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)- o ile wystąpi 

zbieranie odpadów. 

p) Posiadać zezwolenie na transport odpadów- wpis w Rejestrze BDO w zakresie 

transportu odpadów. 



2) Wszelkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych 

w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego 

wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia                 

i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.  

3) Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadu, zgodnie               

z ofertą cenową. 

4) Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego na podstawie ilości odebranych odpadów             

z działalności rolniczej, pomnożonej przez cenę jednostkową netto i powiększoną o wartość 

podatku VAT. 

5) Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów 

niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac. 

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane 

swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

7) 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. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego, 

właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, właściwemu państwowemu inspektorowi 

sanitarnemu zamiaru przeprowadzenia prac polegających na demontażu lub zbieraniu 

wyrobów zawierających azbest. Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej              

7 dni przed rozpoczęciem prac. 

9) 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). 

 

6. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

wraz z: 

1) załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji  

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż trzech miesięcy przed 

datą złożenia oferty,  

2) zezwoleniem na zbieranie odpadów, jeśli występuje zbieranie,  

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

unieszkodliwienia oraz decyzję lub pozwolenie wydane dla przyjmującego                                         

do unieszkodliwienia odpad zawierający azbest na prowadzenie instalacji składowania 

odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest), 

4) informacją o numerze wpisu do rejestru BDO,  

5) pełnomocnictwem (jeśli dotyczy),  

6) oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

7. Kryterium wyboru oferty: 

Cena 100% 

Zamawiający wybierze ofertę najtańszą, spośród ofert kompletnych, niepodlegających odrzuceniu. 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca 

będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towaru            

i usług VAT. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej                 

lub dostarczona osobiście na adres Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna. 

2) Koperta winna być zamknięta, opieczętowana z dopiskiem: Oferta na „Unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna w roku 2021”.  



 

Ofertę należy złożyć do dnia 15 września 2021 r. do godziny 15.30. 

 

3) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego                   

w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 

4) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferty nieczytelne                    

lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,                  

bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

2) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, 

uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba                  

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nieuzupełnienie 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia 

dokumentów 

- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób 

wskazany przez Zamawiającego i na dzień składania ofert, 

- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,  

spowoduje odrzucenie oferty z niniejszego postępowania. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania uzasadnienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec 

Zamawiającego żadne roszczenie. 

5) Zamawiający zastrzega prawo zawarcia umowy tylko w przypadku, gdy środki finansowe, 

które zamierzał przeznaczyć na realizację zadania nie przekroczą wartości złożonych ofert. 

6) Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

7) Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

8) Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Agnieszka Golińska,                                

tel. /77/ 4134150 wew. 30. 

 

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 realizowane w ramach 

Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2021 roku. 

 

        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. 

 

         Burmistrz Byczyny  

 

         /-/ Iwona Sobania 



 

 

10. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO: 

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Byczynie jest 

Burmistrz Byczyny. Dane kontaktowe Administratora: 

a) adres: ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 

b) telefon: (77) 413 41 50 

c) e-mail: um@byczyna.pl  

       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: iod@byczyna.pl  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania w formie zapytania 

ofertowego i zawarcia umowy: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z terenu 

gminy Byczyna w roku 2021”. 

3. Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie lub podanie niepełnych danych 

osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu. 

5. Administrator udostępni Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którzy w ramach umowy                            

lub powierzenia przetwarzania danych wspierają Administratora od strony informatycznej, 

dostarczania korespondencji (operatorzy poczty tradycyjnej oraz elektronicznej), prawnej, 

oraz bankowości elektronicznej. Administrator zobowiązany jest w związku z zasadą jawności 

życia publicznego do udostępniania informacji publicznej w zakresie przeprowadzonych 

procedur na udzielenie zamówienia publicznego, zawartych umów (np. na wniosek osoby 

trzeciej, na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej), które mogą zawierać 

dane osobowe. Co do zasady informacje te są anonimizowane z uwagi na prywatność osób 

fizycznych. Poza wskazanymi Administrator udostępni Państwa dane osobowe innym 

odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu 

uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku 

prawnego. 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres 5 lat od daty zakończenia 

realizacji umowy. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,                

na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 

b. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

c. przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

d. wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) 

W celu skorzystania z praw o których mowa w pkt 7 ppkt a) - e) należy skontaktować się                                   

z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej 

danych kontaktowych. 

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza 

to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie 

automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- formularz oferty 

2. Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3- projekt umowy 

                                                                                    


