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ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty cenowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 

W związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             

i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem  o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

na przedsięwzięcia zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – w roku 2018, Gmina Praszka 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem 

i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub zebraniem wyrobów 

zawierających azbest wcześniej zdemontowany, transport i unieszkodliwienie                

z nieruchomości położonych na terenie Gminy Praszka  wymienionych w Wykazie 

nieruchomości objętych wnioskiem (Załącznik nr 2). 

a) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, 

transport oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych została 

określona przez Zamawiającego na ok. 811 m
2
, 

b) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych,                

do transportu oraz unieszkodliwienia na skaldowsku odpadów azbestowych została 

określona przez Zamawiającego na ok 4770 m
2
, 

Podana ilość wyrobów zawierających azbest objęty przedmiotem zamówienia określona została 

na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości 

składających  deklarację oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających  

azbest.   

2. Po dokonanym demontażu lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów wraz      

z unieszkodliwieniem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie 

Zamawiającemu: 

 

a) kartę(-y) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na 

odpowiednim składowisku odpadów azbestowych, wraz z ich zestawieniem (nie ma 

potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu przez właściciela 

nieruchomości wykonawcy robót lub przez wykonawcę firmie transportującej 

odpady). 



 

b) protokołu odbioru robót spisanego przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości,  

oraz przedstawiciela gminy potwierdzającego prawidłowe wykonanie prac oraz 

zawierającym co najmniej adres nieruchomości z której usunięto wyroby zawierające 

azbest oraz masę zdemontowanych lub zebranych wyrobów zawierających azbest. 

 

c) dokumenty potwierdzające dokonanie przez wykonawcę zgłoszenia zamiaru 

przeprowadzenia prac do: 

 organu nadzoru budowlanego; 

 okręgowego inspektora pracy; 

 państwowego inspektora sanitarnego. 

 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi przepisami: 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992)  

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. 

poz. 799) , 

 Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. 

U. z 2018r. poz. 169)  

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z 2 kwietnia 

2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r.  Nr 71 poz. 649) 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r.  

w sprawie zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy przy zabezpieczeniu  

i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 

bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz. 1824)  

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.  

z 2014r. poz. 1973) 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz. 31) 

 

4. Warunkiem wejścia w życie warunków umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego 

środków pochodzących z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie 

województwa opolskiego” 

 

5. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego ostateczny wykaz 

nieruchomości na których będzie dokonany odbiór składowanych wyrobów 

zawierających azbest oraz demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem wyrobów 

zawierających azbest przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania 

wykaz może ulec zmianie.  

 



6. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo 

nieszczęśliwych wypadków, dot. Pracowników i osób trzecich, powstałe w związku  

z prowadzonymi robotami.  

 

7. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu 

zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa (załącznik nr 3). 

 

Termin realizacji zamówienia: 

 

a) Data rozpoczęcia robót: od 1 sierpnia 2018r. 

b) Data zakończenia robót: do 5 października 2018r. 

c) Data przekazanie kompletnej dokumentacji określonej w pkt. 2: do 12 października 

2018r.  

 

Sposób obliczenia ceny: 

 

1. Cena oferty jest ceną kosztorysową za 1 Mg
 
zdemontowanych, przetransportowanych  

i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. 

2. Cenę ofertowa należy wyliczyć zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości 

objętych wnioskiem (Załącznik nr 2).  

3. Cena jednostkowa uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania 

zamówienia: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie odpadów zawierających 

azbest oraz koszty zajęcia pasa drogi krajowej i gminnej (dotyczy posesji mieszczącej 

się w Praszce przy ul. Warszawskiej 2). 

 

Zawartość oferty: 

1. Oferta cenowa – zał. nr 1 

2. Kalkulacja szczegółowa – zał. nr 2 

3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznym i kadrowym oraz 

o posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń – zał. nr 3 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 4.07.2018r.  

w Urzędzie Miejskim w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka pok. nr 19-

sekretariat z dopiskiem „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Praszka – w roku 2018”. 

 

 

 


