Działdowo, 2017.04.12
GKŚ.6232.3.10.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Działdowo”
1.

Zamawiający.
Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 07 00, fax 23 697 07 01
NIP 571-16-02-084
Regon 130378025

2.

Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na :
a) demontażu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu na składowisku
odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Działdowo z miejscowości: Drzazgi, Gąsiorowo, Gnojenko, Księży Dwór, Kisiny,
Komorniki i Sękowo. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć
dachowych do demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwiania zgodnie
z wnioskami właścicieli budynków została określona na 1 868 m2 tj. na 24,284
Mg (masę wyrobów zawierających azbest obliczono przy założeniu, że średnia
masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej waży 13 kg).
W ramach prac wykonane będą:
demontaż, pakowanie i załadunek wyrobów zawierających azbest z terenu
nieruchomości,
transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania,
rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku
odpadów niebezpiecznych,
prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.)
z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973)
b) odbiorze, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu na składowisku odpadów
niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Działdowo
z miejscowości: Filice, Gnojenko, Gnojno, Grzybiny, Jankowice, Kisiny,
Kramarzewo, Krasnołąka, Myślęta, Niestoja, Petrykozy, Pierławki, Ruszkowo,
Rywociny, Sławkowo, Turza Wielka, Uzdowo. Szacunkowa ilość wyrobów
zawierających azbest z pokryć dachowych do odbioru, załadunku, transportu
i unieszkodliwiania zgodnie z wnioskami właścicieli budynków została określona
na 8 454,80 m2 tj. na 109,913 Mg (masę wyrobów zawierających azbest obliczono
przy założeniu, że średnia masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej waży 13 kg).

W ramach prac wykonane będą:
odbiór i załadunek wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości,
transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania,
rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku
odpadów niebezpiecznych,
prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.)
z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973).
2) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, stanowiący
załącznik do umowy, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest,
w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu
wykonania usługi, a następnie usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu
nieruchomości.
3) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu
harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac
na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami nieruchomości.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane
ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia
określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia
będzie protokół odbioru podpisany przez właściciela nieruchomości oraz karty
przekazania odpadów na składowisku odpadów.
5) Ważenie odbieranych wyrobów azbestowych odbywać się będzie w obecności
oddającego odpad niebezpieczny, przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru. Wykonawca dokonuje ważenia
przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia
Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół.
6) Wykonawca
udokumentuje
Zamawiającemu
przekazanie
odpadów
na składowisko przedkładając dowód unieszkodliwiania odpadów tj. kartę
przekazania odpadów, protokół odbioru odpadów od osób uprawnionych, kwity
wagowe potwierdzające wagę odebranych wyrobów od osób uprawnionych.
7) Załatwienie wszelkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy usługi.
8) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa m.in.:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987
z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2016r. poz. 1834 z póżn. zm.),

c) 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. Nr 71, poz. 649 z późn.
zm.),
d) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216,
poz. 1824),
e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.
z 2014r. poz. 1973),
f) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie świadectwa dopuszczania pojazdu ADR
(Dz. U. z 2017r. poz. 695),
g) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących
towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014r. , poz. 304).
3.

Termin realizacji zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.09.2017.

4.

Opis wymagań stawianych wykonawcy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
nw. warunki:
1) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
5) prowadzą działalność odpowiadającą przedmiotowi zamówienia.

5.

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego,
2) kopia polisy ubezpieczeniowej,
3) dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/kursu/seminarium w sprawie
zasad BHP przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
4) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie (kopia
zezwolenia) – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych,

5) umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych bądź inny
dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na składowisko
przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest w okresie realizacji
zamówienia,
6) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest
wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione
do reprezentacji – wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert lub wpisu do KRS.
6.

Sposób przygotowania ofert.
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów wymienionych w punkcie 5
niniejszego zapytania. Wszelkie kserokopie dokumentów i oświadczeń
dołączonych do oferty muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem.
4) Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, czytelnym podpisem oferenta, datą
sporządzenia, winna zawierać adres oferenta, numer telefonu, NIP oraz adres
e-mail.
5) Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz
zaadresowanej i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Działdowo”.

7.

Miejsce i termin składania ofert.
1) Oferty należy składać pocztą lub osobiście na adres Urzędu Gminy Działdowo,
13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10 (sekretariat, pokój nr 14).
2) Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2017r. o godz. 1100.
3) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do Zamawiającego
(dotyczy to także ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską).

8.

Sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej.
1) Kryterium oceny ofert – cena 100%.
2) Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
4) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
BIP Urzędu Gminy Działdowo.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy

