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,
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NIP 603-00-14-518. Reg. 050659266

Dubicze Cerkiewne dn. 21 sierpnia 2018r.

OR.271.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZADANIE: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENY GMINY
DUBICZE CERKIEWNE
Zamawiający:
Gmina Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. 85 682 79 81, fax. 85 682 79 80
e - mail: izmi nato dub icze-cerk i c wne. pl
strona internetowa: http://bip.ug.dubicze.wrotapodlasia.pl
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie zgodnie z art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 z
późn. zm.) nie podlega przepisom ustawy. Postępowanie jest przeprowadzone w trybie zapytania
ofertowego, na podstawie § 5 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr OR. 120.5.2014 z
dnia 12 maja 2014r. Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw,
usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i Gminy Dubicze Cerkiewne o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO.
1. Gmina Dubicze Cerkiewne zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
publicznego polegającego na: Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Dubicze
Cerkiewne.
2. Przewidywany zakres prac:
Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne została szczegółowo
określona w załączniku Nr 2, w ilości szacunkowej ok. 54 Mg, w następującym zakresie:
1) zabezpieczenie elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią;
2) ważenie płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z przeprowadzonej
czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje:
imię i nazwisko osoby od której odbierane będą odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru,
ilość odebranych odpadów, rodzaj odpadu, podpis właściciela:
3) przygotowanie do transportu i załadunek;
4) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie
z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska;
5) transport odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;
6) przekazanie
odpadów' na składowisko
posiadające
odpowiednie
zezwolenie
na
unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.
Przyjmuje się. iż 1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych waży 13.5 kg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w
związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i
umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, na odbiór wyrobów zawierających azbest.
Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia
przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest

(właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71.
poz. 649 z późn. zm) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5
sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów' i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089 z późn.
zm).
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z poźn. zm.),
2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.
zm.),
3) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów/' zawierających azbest (tj. Dz. U.
z 2017r. poz. 2119 z późn zm.),
4) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2018r. Nr
169 z późn. zm.),
5) 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 2 16.
poz. 1824),
6) 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),
7) Rozporządzenie 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. Nr 8. poz. 31).
8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 162, poz. 1089)
9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973).
4. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
będzie: dostarczenie Zamawiającemu:
1) oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
2) oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów
zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia 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 2004r. Nr 71, poz. 649),
3) dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą
odpady zawierające azbest (2,3 fotografie na każdej posesji),
4) protokołu odbioru odpadów zawierających azbest z każdej nieruchomości zgodnie z pkt 2 ppkt 2
niniejszego zapytania,
5) kart przekazania odpadu z każdej nieruchomości na składowisko odpadów'.5
5. Opis warunków udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej
wykonanie przedmiotu zamówienia - tzn. posiadają zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05* lub wpis do „Rejestru podmiotów

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami" - w
zakresie transportu odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01 * i 17 06 05*, zezwolenie na
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05* lub inne
uprawnienia pozwalające na utylizację tychże odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi
lub umowę z podmiotem dysponującym składowiskiem odpadów umożliwiającym
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05
• posiadają wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie
szczegółowych wymagań;
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia -Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań ,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań.
2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca złoży:
- zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05* lub wpis do
..Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami'” - w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05*,
- zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05* lub
inne uprawnienia pozwalające na utylizację tychże odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi
lub umowę z podmiotem
dysponującym
składowiskiem
odpadów
umożliwiającym
unieszkodliwianie odpadów niebezpieeznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05*;
3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał
techniczny, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
4) Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik
Nr 3).
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Oferty muszą być złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w
formie elektronicznej..
2) Na ofertę składa się wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oferty (załącznik nr 1).
3) Wykonawca wraz z ofertą składa:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.ł ustawy Praw'o zamówień publieznych (załącznik Nr 3),
- zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05* lub wpis do
„Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w' opakowaniach i gospodarujących
odpadami” - w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05*,
- zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05* lub
inne uprawnienia pozwalające na utylizację tychże odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi
lub umowę z podmiotem
dysponującym
składowiskiem odpadów
umożliwiającym
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05*;
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania,
komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
6) Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być
potwierdzona za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub
przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofereie.
7) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załąezonym do zapytania

formularzu - ofercie.
8) Zamawiający będzie wzywać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty
zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od powiadomienia.
7. Cena ofertowa i sposób jej podania
1) Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT,
Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym Wykonawca powinien wycenić także
unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest.
4) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn wskazanej w ofercie ceny
jednostkowej brutto i faktycznych ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.
5) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z
opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające
wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia,
zakresu robót, kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz uwzględnić
wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.
6) Wynagrodzenie rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej
przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
8. Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert:
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena - 100%
W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujące metody obliczania - zgodnie ze
wzorem arytmetycznym jak niżej:
cena oferty najniższej
x 100% x 100 pkt
cena oferty badanej
9. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2018r.
10. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie: do 4 września 2018r. do godz. 10°°, na
adres: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne
11. Termin związania ofertą.
Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
oferta rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Krystyna Onopryjuk - Kierownik Referatu GKBRiOŚ, w godz. 8.00- 16.00 tel. 85 682 79 88- w
zakresie procedury,
Eugeniusz Makarewicz - Inspektor w Referacie GKBRiOŚ. w godz. 8.00- 16.00 - tel. 85 682 79 86
- w zakresie merytorycznym.
13. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
2) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania

umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
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14. Załączniki
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
) Wykaz miejscowości, z których należy odebrać wyroby zawierające azbest (załącznik nr 2).
) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust.l ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3)
4) Istotne warunki umowy.

