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Gmina stalogald Gdanski' na podstąwię art. 4 pls 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r' (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózr.. zfi'). otaz zatz+dzenja nr RGIW32/2014 wójta
Gminy staroga.d Gdanski z <lnia 22 kwiętnia 20l4r. w sprawie wprowadzenia: Ręgulaminu udzielania
zarnówięń w ramach projel1ów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
których uartość nie przekracza 30.000 euro zwlaca się z zap}taniem ofertowyn na wykonanię zadania:
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy strrogard Gdański - edycje 2015"

1. Nazwa zamawiającego: Gmina Starogard Gdański
u1. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski
Te1. (58) 56 250 67
fax (58) 56 246 4l

2. opis przedniotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usrmięcie r4lrobów zawierających azbest z tercnu grniny stalogad
Gdanski, w tyrn:
a. wykonanie d€montażu' transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów
budowlanych położonych na telenie grriny starcgard Gdanski'
b. transport i unieszkodliwienie w}tobów zawierających azbest z posesji mieszkńców, na teręnię gnńy
starogard Gdński.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości osób prywatnych z teręnu gminy
starogard Gdaliski' z których mają zostać usunięte wyroby zawierającę azbes! w c€lu skoDtaktowania
się z właścicielami nieruchomości i uzgodnieda terminu wykonania usługi. Termin odobrania w}'robów
zawierających azbest powhien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do
dnia 30 września 2015r.
Zamawiający przewiduje zdemontowanie poĘć dachowych z pĘń zawierającycb azbest, z bud;.::ków
mieszkalnych i gospodarczych na posesjach osób fizycznych na tęrenie gminy sta|ogard Gdański
w ilości około 7050'00 n2, tj. ok' 95,l75Mg or^z ich transpolt i mieszkodliwienię.
Ponadto Z-amawiający przewiduje transport i unieszkodliwienię płl,t zawierających azbest z posesji osób
fizycznych na tereńe Gminy starogald Gdanski w ilości 1028,00 m2, tj. ok. 13.878 Mg.

Przedmiot zamówienia naleźy wykonać zgodnie z obowią.zująpymi przepisami Prawa' w qm rn.in.:
l) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach @z.U. z2o|3t. poz.21 ze zm.)'
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Usta\łą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ocbrony środowiska @z'U. z 2013t. poz. 1232 ze an.)'
Ustarłąz dnia 19 czerwca 199,7r. o zakazie stosowania wy'robów zaviemjąpych azbeŚ (Dz. U' z
2004 t.Nr 3, poz.20 ze ar.),
Ustąwąz dnia 19 sieĘnia 2011r. o przewozie towańw niebezpiecaych @z. v. z2o11r. Nr 227 '
poz. 1367 z,e znt.),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa:Ździernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpięazęństwa i higierty pały plzy zabezpieczaniu i usuwaniu w)Tobów zawienjących azb€st
oraz plogramu szkolenia w zakesie bezpiecznego Mytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r.
Nr 216, poz. 1824),
Rozporządzeniem Miniśra Gospodarki, pracy i poliĘki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004I.
w sprawie sposobów i warunków beąriecznego uŹ}'tkowania i usuwania w},robów za\Mierających
ańest (Dz. U. z2004r.Nr 7 | poz' 649 zr zm.)'

7) Rozporządzeniem Mnistra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie r,vzońw
dokumentów stoso\łanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 20|4|,' poz, 1973)'

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki ' z dl:;.a 73 grudnia 2010I. w sprawie w)magń
w zakesie wykoŹyś}.\rr'ania w1,robów zawierających azbęst i oczyszczaria imtalacji lub
urządzen, w ldórych był lub s4wykorzystrvan€ wyroby zawierające azbęst ( Dz. U. z 20l1I. NI.
8, poz. 31).

Ponadto roboty budow|ane obejmują:

organizację i urządzęnie placu budowy w kazdym miejscu realizacji' w t}m wszelkie rcboty
pźygotowawczę, koszty utrz}mania zapleczą prace porządkowe po zakończeniu zadania.

3. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowT:
1) Termin wykonania plac Wykonawca uzgodni z włŃcicielęm ńeruchomości nie może być

późńęjsfy niż do 30.09.2015T.,
2) Wykonawca zamówienia staje się w)twóIcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w

wyniku prowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencji odpadów i karcie przekazania
odpadu,

3) wykonawca przekazuje Zamawiającemu karty plzekazania odpadów jako dokumęnty
potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko, którego plowadzący posiada zezwolenie na
unieszkodliwianie tego typu odpadów.

4.) Zakoiczene prac w każd1m z budpków będzie udokumentowarre karą ewidencji odpadóĘ
kartą pnekazana odpadr1 oświadczeniem Wykonawcy o pawidłowości wykoDania roMt i
oczyszczeniu terenu z azbesfu,

5) wykonawca ma obowią4ek wykonać dokumerrtację fotograficzną prowadzonych pmc.
Dokumentacja ma zawierać fotografie stanu przed i po dęmontażu w1tobów zawierających
azbest. Ma być tak wykonaną by możiła była idenqfkacja wszystkich miejsc' w ktorych
realŁowarre jeś zadanie.

6) W1nagrodzenie z q'tutu wykonania usĘi wyliczone Ędzie jako iloczyn con
jednostkowych za lMg usrrniętych r'yroMw zawierających azb€st i ilości toĄ

7) w}4(onawcy pr,ysługuje qnagro<lzenie tylko za faktycaie wykolanę usfugi,
8) zamawiający infolnuje, że uzyskał promeę na dofirransowanie przędmiotowego zadania z

Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdalsl.:u.

4. Termil rykotrrnia:
Realizacja zadania : od dnia podpisania umowy do 30.09.20 I 5r.
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5. Do oferty na|eżry doĘczyć następujące dokumenty i oświadcz€nir:
l. W1aehiony Formularz oferry wtu, z zalącznikan zgodnie ze wzorem stanowiąc}m

załącznik ni 1 do Zapytalia ofertowego - oryginał
2. Dokumenty potwieńzające ukończęnie szkolęnia/seminarium&ursu w spł:awie zasad BHP

prry zabezpieczenit i usuwaniu w1tobów zańelających azbęst.
3. Attua]rc zęz\,łoleaje na h"anspolt odpadów niebezpiecanych zawierających azbest lub

aktualna umowa z firmą transpońową posiadającą takie zezrłolenie.
4. Umowa z podmiotem prowadz4cym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w

okesie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierąjących azbest.
wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doĘczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub uprawomocnionego przedstawiciela.
W prz5padku podpisania dokumentów przez przędstawicięIa nAIeźry ptz'edłoĘć orygirlał
pęŁromocnictwa do podpis;.wania dokumentów. Zamawiający możę zażądać przedstańenia oryginałów
lub notarialrrie potwierdzonych kopii dol..umentów'

6. Sposób przygotowania oferty:
W1pełniony formularz ofęńowy, stanowiąay załącznik do niniejszego zap}tania ofertowęgo oraz
pozośĄłę zńryTliki okręślonę w puŃcie 5 niniejszego zap'tar|ia Ra|ę4 przygotowac
nasĘpująco: drŃi należy \łTpęłnić komputercwo lub ręcznie w)aaźnym pismęm, podpisać
zgodnie z informacj ą do punktu 5.

7. Kryteńum ryboru oferty| cena brutto.

8' oferty można sk|adać : do dnia 09.06'2015r. do godz. 10'00, wyłącznie w formie pisemnej w
zamkniętej kopercie' oznakowarrej tak, aby można było zidęiltyftkować. że jest to oferta na
zap}tadę ofęrtowę na,,Usuwanie w1robów zawierających azbest z tefenu Gminy starogard
Gdański _ edycja 2015.,'

9. Miejsce dostarczenia ofeń;
Pruyjmowanie korespondencji Gmina Starogard Gdński . Budynek Urzędu Gminy w
starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9,83-200 starogald Gdariski' pokój nr 19.

10, Termin otwarcia ofert:
otwalcie ofelt nasĘli 09'06.2015r. o godz. 10.10 w siedzibie Gminy starcgald Gdański .

Bud1,nek Urzędu Gminy w Starogardzie Gdaliskim, ul. Sikorskiego 9' 83.200 starcgaTd
Gdanski.

11. opis sposobu udzie|ania łyjaśnień dotyczących zap}tania ofeńowego:
Informacji na temat zamówienia udzielają
Marcin Walkowski _ ry tęl. (58) 5ó 250 67 wew. 60. fax. (058) 56 24ó 41'
Karolina Szannbowska - nr tel. (58) 56 250 67 wew- 56, fax. (58) 56 246 41.

znsrefnwÓrn
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Załącalikt 1 fuc Zapytottia ofertowego

FORMIJLARZ OFERTOWY
PosTĘPowA|[lA o IJDZELENIE zAMÓwlEMA P|.IBLICZNEGo
PROWADZO}{EG,ONAPIODSTAWIE ZAPYTANIAOFERTOWEGO

Dane dotyczące wykonrwcy

Siedziba.
NI tęlefonu'faks
nr NIP
nr RIGON

Dane dotyczące zamawiającego
Gmina starogard GdańŚki
ul. Gen. w. Sikorskiego 9,
83.200 Starogard Gdański

z,obowiązania wykonawcy;
Zgodnie z wymogami opisu przędmiofu zamówienia, zobowiązuję się wykonać

przedmiot zamówieniawg poniższego wyszczególnienia:

,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ter€nu gmily starogard Gdański. edycja
2015"

Termin rrYkonania zamówienia : do dnia 30 września 2015r.

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego Fzedstawiciela wykonawcy

L.p. Opis przedmiotu
zamówienia

szacunko\ła
ilość azbestu

(-t)

Szacunkowa
ilość azbestu

(łIg)
(1m'-13.5kg)

Cena
jednostkowa

za lMg
(%)

t .
D€montaż,
zbieranie,
tfanspoń'
unieszkodliwianie

7050,00 95,175

Transpoń i
unieszkodliwienie 1028,00 13,878

Razem 8078,00 109.0s.3

mĘscowość, data


