
G M I N AG M I N A   B I A Ł O W I E Ż AB I A Ł O W I E Ż A
U R Z Ą D  G M I N Y  B I A Ł O W I E Ż A

1 7 - 2 3 0  B i a ł o w i e ż a ,  u l .  S p o r t o w a  1
t e l / f a x :  8 5  6 8 1  2 4  8 7 ,  G S M :  5 0 1  2 3 7  2 2 7

w w w . b i a l o w i e z a . p l ,  w w w . b i p . b i a l o w i e z a . p l
e - m a i l : s e k r e t a r i a t @ u g . b i a l o w i e z a . p l     

Białowieża, dnia 12.05.2014 r.

Znak sprawy: IP.271.5.2014
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ZAPYTANIE OFERTOWE

ZADANIE:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY BIAŁOWIEŻA”

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania
ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro. Zamówienie zgodnie z art. 4,
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013.907 ze zm.)

U R Z Ą D  G M I N Y  B I A Ł O W I E Ż A ,  u l .  S p o r t o w a  1 ,  1 7 - 2 3 0  B i a ł o w i e ż a ,
t e l / f a x :  8 5  6 8 1  2 4  8 7 ,  G S M :  5 0 1  2 3 7  2 2 7

www.bialowieza.pl, www.bip.bialowieza.pl, e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1



I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17 – 230  Białowieża
tel./fax: 85 681 24 87
e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl 
http:// www.bialowieza.pl
NIP: 603 00 66 107
godziny urzędowania: 8:00 – 16:00

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  
ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 Euro. Zamówienie zgodnie z art. 
4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013.907 
ze zm.)

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z
TERENU GMINY BIAŁOWIEŻA”

Kod CPV 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu

1. Zakres przedmiotu zamówienia
Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża została szczegółowo  
określona w załączniku nr 2, w ilości szacunkowej ok. 70,52 Mg, w następującym zakresie:

a. zabezpieczenie elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią;

b. 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

c. przygotowanie do transportu i załadunek;
d. uporządkowanie  miejsca  wykonywania  usługi  z  odpadów  zawierających  azbest  oraz  

oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska;
e. transport odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;
f. 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 
(0,0135 Mg).
Zaleca  się  Wykonawcom  przeprowadzenie  szczegółowej  wizji  lokalnej  miejsca  
wykonywania  usługi  w celu uzyskania  informacji  niezbędnych do przygotowania  oferty i  
zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub 
mylnego  rozpoznania  warunków  zamówienia  i  stanu  miejsc  wykonania  przedmiotu  
zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia 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, w celu zabezpieczenia i odbioru wyrobów 
zawierających azbest.
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2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
a. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.),
b. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2013.1232 ze zm.),
c. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj.  

Dz.U.2004.3.20 ze zm.),
d. Ustawą z dnia 28 października 2002 r.  o przewozie  drogowym towarów niebezpiecznych  

(Dz.U.2011.227.1367 ze zm.),
e. 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.2005.216.1824),

f. 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.2004.71.649 ze zm.),

g. 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.2011.8.31),

h. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wzorów  
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2010.249.1673).

3. Potwierdzeniem  unieszkodliwienia  odpadów  niebezpiecznych  zawierających  azbest  
będzie:

a. dostarczenie Zamawiającemu (w 2 egzemplarzach):  oryginału Karty przekazania odpadów  
zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2010.249.1673), 

b. 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.2004.71.649 ze zm.),

c. dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane 
będą odpady zawierające azbest (2,4 fotografie na każdej posesji  – przed i  po wykonaniu  
zadania,  umożliwiające  porównanie  wykonania  zadania  z  fotograficzną  dokumentacją  
przedwykonawczą).

IV OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać warunki zawarte w art. 22 

ust. 1 ustawy PZP:
• posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej  

wykonanie przedmiotu zamówienia,
• posiadać wiedzę i doświadczenie,
• dysponować  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  

zamówienia,
• znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
a. W  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  

działalności  i  czynności  umożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  
złoży:

• decyzję właściwego organu administracji publicznej wydaną na podstawie art. 31 ust. 3 lub art.
32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – w zakresie zbierania, odzysku lub 
unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych  (azbestowych)  na  okres  obowiązywania  
przynajmniej  do  31.12.2014  r,  lub  zezwolenie  na  transport  odpadów niebezpiecznych,  o  
którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.), 
lub inny obowiązujący na cały 2014 rok dokument, o którym mowa w art.  6 ust.  1 pkt 1  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 
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sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U.2004.71.649 ze zm.),

• umowę z zarządzającym składowiskiem,  bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do  
unieszkodliwienia  na  stałe  (nie  na  magazynowanie)  odpadów  zawierających  azbest  na  
składowisko.

b. 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 wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013.907 ze zm.) (załącznik nr 3).

2. Wykonawca  ubiegający  się  o  realizację  zamówienia  nie  może  podlegać  wykluczeniu  na  
podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych należy  przedłożyć:  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  
wykluczenia (załącznik nr 3).

V INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ  
DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

1. Wypełniony formularz oferta (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  wynikających  z  art.  22  ust.  1  i  nie  podleganiu  

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (załącznik 
nr 3).

3. Decyzję właściwego organu administracji publicznej wydana na podstawie art. 31 ust. 3 lub 
art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – w zakresie zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych  (azbestowych)  na  okres  obowiązywania
przynajmniej  do  31.12.2014 r.,  lub  zezwolenie  na  transport  odpadów niebezpiecznych,  o  
którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.), 
lub inny obowiązujący na cały 2014 rok dokument, o którym mowa w art.  6 ust.  1 pkt 1  
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.2004.71.649 ze zm.).

4. Umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do  
unieszkodliwienia  na  stałe  (nie  na  magazynowanie)  odpadów  zawierających  azbest  na  
składowisko.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  w  formie  elektronicznej.  Oferty  muszą  być  
złożone formie pisemnej.

2. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych
w sposób  gwarantujący  nienaruszalność,  zaadresowanych  na  adres  Zamawiającego,  
posiadających oznaczenie: 

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z TERENU GMINY BIAŁOWIEŻA” 

IP.271.5.2014
3. Koperta  wewnętrzna powinna posiadać nazwę i  adres Wykonawcy tak,  aby w przypadku  

złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania. 
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  
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oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w 
ofercie.

7. Oferent musi złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym 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.

VII 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 suma iloczynów wskazanych w ofercie 
cen jednostkowych 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.

VIII 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 pkt

cena oferty badanej

IX TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2014 r.

X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę  należy złożyć  w siedzibie  Zamawiającego,  tj.  w  sekretariacie  w Urzędzie  Gminy  
Białowieża w terminie: 
do 26 maja 2014 r. do godz. 10:00
na adres: 
Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17 – 230 Białowieża

2. Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu 26 maja  2014  r.,  o  godz.  10:15 w  
Urzędzie Gminy Białowieża ul. Sportowa , 17 – 230 Białowieża, pokój nr 9. 

XI 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.
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XII OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Andrzej Kaczanowski – w godz. 8.00 – 16.00 tel. 85 68 12 487 w. 34 – w zakresie procedury,
Mariusz  Kozak  –  w  godz.  8.00  –  16.00  –  tel.  85  68  12  487  w.  39  –  w  zakresie  
merytorycznym.

XIII  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.

XIV ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Wykaz miejscowości, z których należy odebrać wyroby zawierające azbest (załącznik nr 2),
3. Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  wynikających  z  art.  22  ust.  1  i  nie  podleganiu  

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (załącznik 
nr 3),

4. Projekt umowy.

Wójt Gminy Białowieża     
Albert Waldemar Litwinowicz
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
IP.271.5.2014

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy
Gmina Białowieża

ul. Sportowa 1
17 – 230 Białowieża

FORMULARZ OFERTY

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego przez
Gminę Dubicze Cerkiewne na realizację zadania:  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Białowieża" składam ofertę jak niżej:

Oferujemy wykonanie zadania za cenę:

Transport  i  utylizacja  płyt  eternitowych  wg  wykazu  stanowiącego  załącznika  nr  2  zapytania
ofertowego
Cena netto za 1 Mg …………………….…...……… zł
podatek VAT (stawka): …….........................……… %
cena brutto za 1 Mg...…………………...……….…. zł
Cena brutto za 70,52 Mg……....…........…...………. zł
słownie: ………………………….……………………………………………………………….. zł
Razem cena ofertowa:
Cena brutto: ………………………….…………….. zł
słownie: ...…………………………………………………..…………………………………….. zł

1. Oświadczamy,  że  zapoznałem się  z  warunkami  Zamawiającego  określonymi  w  zapytaniu  
ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

2 . Oferuję wykonanie przedmioty zamówienia w terminie do.................................................
3. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. W przypadku  wyboru  mojej  oferty zobowiązuję  się  do  podpisania  umowy na  warunkach  

określonych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Oświadczam, że spełniam warunki wynikające z art. 22 ust. l nie podlegam wykluczeniu z  

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  l  i  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  
Dz.U.2013.907 ze zm.)

6. Przyjmujemy  30  –  dniowy  termin  płatności  liczony  od  dnia  otrzymania  faktury  przez  
Zamawiającego.

7. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do: …...........................................
8. Korespondencję  związaną  ze  złożoną  przeze  mnie  /  przez  nas  ofertą  przetargową  proszę  

kierować na adres :………………………………………………………………………….......
nr telefonu ……………………….nr faksu …………………………………………….............

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań oferty załączam:
1) ............................................................................
2) ............................................................................
3)............................................................................
4)...............................................................................

Miejscowość, data : ...............................................

…......................................................................
Imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
IP.271.5.2014

WYKAZ ADRESÓW WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW
BUDYNKÓW, KTÓRZY W DANYM ROKU ZAMIERZAJĄ UNIESZKODLIWIĆ

AZBEST WRAZ Z INFORMACJĄ O ILOŚCI UTYLIZOWANEGO ODPADU

Miejscowość, data : ...............................................

…......................................................................
Imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

1

Lp. Adres  obiektu objętego wnioskiem

Ilość utylizowanego azbestu

zdemontowanego do demontażu

Mg Mg

1 Białowieża ul. Tropinka 42 14,00 0,19

2 Białowieża ul. Olgi Gabiec 3 70,00 0,95
3 Białowieża ul. Podolany Drugie 40 120,00 1,62
4 Białowieża ul. Stacja Towarowa 11 770,00 10,40
5 Białowieża ul. Ogrodowa 18A 24,00 0,32
6 Białowieża ul. Waszkiewicza 143 196,00 2,65
7 Białowieża ul. Waszkiewicza 49 140,00 1,89
8 Białowieża ul. Waszkiewicza 126 50,00 0,68
9 Białowieża ul. Waszkiewicza 126 70,00 0,95
10 Białowieża ul. Park Dyrekcyjny 9 120,00 1,62
11 Białowieża ul. Zastawa 15 200,00 2,70
12 Białowieża ul. Zaułek bartników 1 56,00 0,76
13 Białowieża ul. Mostowa (dz. 729) 120,00 1,62
14 Grudki 32 150,00 2,03
15 Białowieża ul. Waszkiewicza 9a 120,00 1,62
16 Białowieża ul. Waszkiewicza 152,00 2,05
17 Białowieża ul. Park Dyrekcyjny 7/2 25,00 0,34
18 Białowieża ul. Park Pałacowy 5/3 156,00 2,11
19 Teremiski 55 378,00 5,10
20 Białowieża ul. Zaułek Bartników 4 93,00 1,26
21 Białowieża ul. Tropinka 119 230,00 3,11
22 Budy 36 42,00 0,57
23 Białowieża ul. Waszkiewicza 5 280,00 3,78
24 Białowieża ul. Nowa 2 100,00 1,35
25 Białowieża ul.  Podolany Drugie 50 140,00 1,89
26 Budy 15 28,00 0,38
27 Grudki 12/3 210,00 2,84
28 Czerlonka 19/2 136,00 1,84
29 Białowieża ul. Graniczna 25,00 0,34
30 Białowieża ul. Tropinka 47 350,00 4,73
31 Białowieża ul. O.Gabiec 22 70,00 0,95
32 Białowieża ul. Waszkiewicza 145 120,00 1,62
33 Białowieża ul. Waszkiewicza 60 84,00 1,13
34 Grudki 16 10,00 0,14
35 Grudki 10 102,00 1,38
36 Podolany Drugie dz/ 219 272,60 3,68

Razem: 5223,60 70,52

m2 m2



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
IP.271.5.2014

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART. 22
UST. 1 I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2

USTAWY
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013.907 ze zm.)

Ja niżej podpisany ................................................................................................................................

reprezentujący ......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

nazwa firmy

przystępując do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego przez Gminę
Białowieża na realizację  zadania:  Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z  terenu gminy
Białowieża oświadczam, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej  

wykonanie przedmiotu zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 

1 i ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Miejscowość, data : ...............................................

…......................................................................
Imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

1



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWA NR IP.271.5.2014  (projekt)

zawarta w dniu ...................... pomiędzy Gminą  Białowieża, ul. Sportowa 1, 17 – 230 Białowieża,
NIP 603 00 66 107, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1.  Wójta  Gminy  Białowieża  –  Alberta  Waldemara  Litwinowicza,  przy  kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Białowieża – Ali Bajko,
a

.............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1. .........................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§ 1

1. Zamawiający zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do wykonania  zadanie:  Usuwanie wyrobów  
zawierających azbest z terenu gminy Białowieża polegającą na odbiorze i unieszkodliwieniu 
wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą.

2. Zadanie  obejmuje  likwidację  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  gminy  Białowieża  
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego) w ilości szacunkowej ok. 70,52 Mg, 
w następującym zakresie:

a. zabezpieczenie  elementów zawierających  azbest  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  tj.  
ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią;

b. 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,

c. przygotowanie do transportu i załadunek;
d.  uporządkowanie  miejsca  wykonywania  usługi  z  odpadów  zawierających  azbest  oraz  

oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska;
e. transport odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;
f. 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  
(0,0135 Mg). 
Rzeczywiste  ilości  odpadów zawierających azbest  zostaną ustalone po ich przeważeniu w  
obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w pkt. 2 z należytą 
starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na  
ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.

4. Wykonawca zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia i
bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia  na  własny  koszt  odpowiednich  umów  
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi  zdarzeniami  
losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  na  czas  realizacji  robót  objętych  umową.  
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a. roboty objęte  umową,  urządzenia  oraz wszelkie  mienie  ruchome związane bezpośrednio z  
wykonawstwem robót.
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b. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące  
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia następnego po podpisaniu umowy.
2. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie:  do 30.06.2014 r. Za  

termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru robót.

§ 3

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru nad wykonaniem usługi: Pana Mariusza Kozaka 
– młodszego referenta w Urzędzie Gminy Białowieża.

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za bezpośredni nadzór nad wykonaniem usługi: 
Panią/a …......................................................................................................................................

§ 4

1. Zakończenie wykonania usługi Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
2. Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości  do odbioru komplet  

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Potwierdzeniem unieszkodliwienia  odpadów niebezpiecznych  zawierających  azbest  będzie  

dostarczenie Zamawiającemu (w 2 egzemplarzach):
a. oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

8  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  stosowanych  na  potrzeby  ewidencji  
odpadów (Dz.U.2010.249.1673),

b. 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.2004.71.649 ze zm.),

c. dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane 
będą odpady zawierające azbest (2,4 fotografie na każdej posesji  – przed i  po wykonaniu  
zadania,  umożliwiające  porównanie  wykonania  zadania  z  fotograficzną  dokumentacją  
przedwykonawczą),

4. Potwierdzeniem ilości zlikwidowanych wyrobów zawierających azbest będzie szczegółowy  
wykaz usług wykonanych, z podaniem ilości i wartości z uwzględnieniem cen jednostkowych 
podanych w ofercie (kosztorys powykonawczy).

§ 5

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wynosi:  cena  
brutto    ................... PLN (słownie:….............................................................……........…) w  
tym: cena netto …………. PLN i podatek VAT w wysokości …........….. co stanowi kwotę 
……..............................................

2. W  przypadku  niezrealizowania  całości  zamówienia  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie  
Wykonawcy, Zamawiający wypłaci wynagrodzenie ustalone jako sumę iloczynów:

– iloczynu ceny jednostkowej brutto w wysokości …...............zł za 1 Mg unieszkodliwionych  
elementów (słownie: …...................................................................................) pomnożone przez
faktyczną ilość Mg unieszkodliwionych elementów zawierających azbest.

§ 6

1. Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  wykonane  usługi  nastąpi  na  podstawie  faktury  
końcowej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
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§ 7

1. Ustala  się  następujące  terminy  płatności  faktur:  w  terminie  30  dni  licząc  od  daty  ich  
doręczenia.

2. Należność wynikająca z faktury płatna będzie w formie przelewu bankowego na rachunek  
bankowy Wykonawcy nr: ….................................................................................................

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary  
umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia ustalonego w § 5 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn  zawinionych  przez Wykonawcę  w wysokości  20%  

wynagrodzenia umownego,
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy – w wysokości  1,0%  

wynagrodzenia umownego.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w przypadku  nie  otrzymania  dofinansowania  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania w 100%,
b. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy;  
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia  
wiadomości o powyższych okolicznościach,

c. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
d. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
e. Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich,  

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. W przypadku określonym w pkt. 1, ppkt. a. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń o 

zwrot jakichkolwiek nakładów poniesionych w związku z wykonaniem umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a. Zamawiający nie  przystąpi  do  odbioru,  odmawia  odbioru  robót  lub  odmawia  podpisania  

protokółu odbioru,
b. Zamawiający zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych  

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:
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a. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  według  stanu  na  dzień  
odstąpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy,

6. W  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,  
Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy i 
zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Wszystkie  ewentualne  kwestie  sporne  powstałe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów
będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową,  stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Oferta wraz z załącznikami,
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

WYKONAWCA: 
ZAMAWIAJĄCY:
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