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Kampinos, dnia 8 lipca2014 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Kampinos w roku 2014”

I. Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz
ich utylizacja.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest, w sposób uwzględniający wymogi
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 49) w budynkach na terenie Gminy
Kampinos.
2. Zabezpieczenie zdemontowanych odpadów i odpadów leżących luzem przed wtórnym
pyleniem: ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu oraz
oczyszczanie z pyłu w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska.
3. Zważenie pozyskanych odpadów z określonych posesji i udokumentowanie masy
(ciężaru) odpadów (sporządzenie protokołu odbioru, podpisanie go przez przedstawiciela
Wykonawcy i osoby od której będzie odebrany materiał zawierający azbest.
4. Transport odpadów prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie w zakresie
zbierania lub transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
5. Składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku posiadającym zezwolenie na
składowanie tego rodzaju odpadów niebezpiecznych (w ofercie należy wskazać miejsce
utylizacji).
6. Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) zgodnie
z katalogiem odpadów oraz zastosowaniem wzorów dokumentów określonych
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r., Nr 249, poz. 1673)Karta przekazania odpadu.
7. Przygotowanie dla Zamawiającego dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych prac.
(należy wykonać co najmniej jedno zdjęcie z każdej posesji z której zabierane są
materiały zawierające azbest).
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Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić:
poinformować co najmniej na 3 dni przed wejściem na teren posesji jej właściciela
o terminie wykonania usługi;
nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych usług i zabezpieczenia
terenu posesji z której usuwane będą wyroby zawierające azbest;
uporządkować teren po wykonaniu usługi oraz ewentualną wypłatę odszkodowań
z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania usługi lub prac z nią
związanych- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za
zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem
lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
Zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków przewidywalna ilość pokryć
dachowych w ramach usługi demontażu, pakowania, transportu i utylizacji wynosi około 910
m2. Wysokość budynku, na których znajduje się azbest do zdemontowania mieści się w
granicach 7-10 metrów. Zamawiający przewiduje, że około 2 710 m2 pokryć dachowych
będzie podlegało usłudze pakowaniu, transporcie i utylizacji na składowisku. W przypadku
nowych zgłoszeń mieszkańców nie wyklucza się zwiększenia ilości pokryć dachowych
przewidzianych do usunięcia. O wynagrodzeniu Wykonawcy decyduje niezmiennie w trakcie
trwania zamówienia ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym. Wartość zadania
może również ulec zmianie w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości. Przy
obliczeniu ceny należy przyjąć że jedna płyta falista waży około 13,5 kg.
Po zakończeniu prac zostanie u każdego wnioskodawcy z każdej nieruchomości wystawiony
protokół końcowego odbioru robót oraz oświadczenie Wykonawcy, że zlecone prace
wykonane zostały z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych i cały
teren prawidłowo został oczyszczony z azbestu.
Wymaga się, aby:
odebranie odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości zostało udokumentowane
kartą przekazania odpadu na składowisko, wystawioną przez Wykonawcę;
przekazanie do unieszkodliwienia materiałów z demontażu zostało udokumentowane kartą
przekazania odpadów wystawioną przez końcowego odbiorcę- to jest podmiot uprawniony
do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;
karty powinny być sporządzone wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego
2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzebę ewidencji odpadów (dz.
U. Nr 30., poz. 213)
Dla prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się wizję lokalną na posesjach objętych
przedmiotem zamówienia. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy
adresy wraz z numerami kontaktowymi właścicieli poszczególnych nieruchomości.
8.

Ofertę cenową należy sporządzić – według załącznika nr 1 do zapytania cenowego.

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3. 05 - 085
Kampinos
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Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 Katarzyna Zielerowicz tel.: (22)725-00-40 w. 26

III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2014 r. do godz. 12:00
Dopuszcza się złożenie oferty:
- W formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos
- Za pośrednictwem faksu (22) 725-04-44
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin
złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1.

2.

3.

4.
5.

Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Wykonawca w celu spełnienia wyżej wymienionych warunków, do oferty załączy:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru.
2) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki odpadów zawierających
Azbest;
3) Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z 14 grudnia
2012 r. „o odpadach” (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) lub umowę z firmą transportową
posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) –
w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych.
4) Umowę dotyczącą utylizacji odpadów (z zakładem na przyjęcie materiałów
zawierających azbest).
Pracownicy wykonujący rozbiórkę pokryć dachowych zawierających azbest muszą być
przeszkoleni w zakresie prac w kontakcie z pyłem azbestowym oraz prac na
wysokościach.
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Każdy pracownik, który będzie miał styczność z pyłem azbestowym musi być
wyposażony w specjalistyczny i atestowany sprzęt, niezbędny przy wykonywaniu
przedmiotowych prac.

V. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do
08.08.2014 r. Termin ten może ulec zmianie, gdy opóźni się procedura zawarcia umowy
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o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)

VII. Termin związania z ofertą:
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

VIII. Informacja:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz
zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.bip.kampinos.pl

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub
telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

………………………………….
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
………………………
(pieczęć wykonawcy)

ZESTAWIENIE OFERTOWO – CENOWE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Demontaż, transport i utylizacja
wyrobów zawierających azbest
1
1.

2.

3.

4.
5.

2
Demontaż, pakowanie, transport i
utylizacja 1 m2 wyrobów
zawierających azbest
Pakowanie, transport i utylizacja
na składowanie 1 m2

Cena
jednostkowa
brutto zł
4

Słownie cena jednostkowa
brutto

Wartość
brutto zł

Słownie wartość brutto

5

Demontaż, pakowanie, transport i
utylizacja 910 m2 wyrobów
zawierających azbest
Pakowanie, transport i utylizacja
na składowisku 2 710 m2
RAZEM całość przedmiotu
zamówienia
(suma wierszy z poz. 3+4)

Kwota powyższa będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Miejscem utylizacji odpadów będzie składowisko pn:……….…………………………………
…………………………………………………………………………...………………………
(nazwa składowiska)
zlokalizowane w ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(adres składowiska)

………………………….
miejscowość, dnia

……………………………………………………
podpisy i imienne pieczątki osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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