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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, dokonanego 
na podstawie §2 ust. 1 i 3 Zarządzenia Nr22U/16 Wójta Gminy Branice z dnia 21 marca 
2016r. dot. wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 
euro.  
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1579 z  późn. zm.) akt ten nie ma zastosowania do 
przedmiotowego zamówienia z uwagi na jego szacowaną wartość. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 
pochodzących z posesji z terenu gminy Branice. Zadanie obejmuje demontaż 
pokrycia dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości 
ok. 750,00m² oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych 
w ilości ok. 3748,00m². Łączna ilości odpadów zawierających azbest ok. 
4498,00m². 

2. Wykonanie powyższego zadania powinno być zrealizowane według zasad 
określonych w obowiązujących przepisach i procedurach w zakresie 
postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. 

3. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Zamawiający zastrzega, że realizacja 
umowy z Wykonawcą, jest uzależniona od podpisania umowy na dofinansowanie 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

4. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 1 
do opisu przedmiotu zamówienia. 

5. Podane ilości są wartościami szacunkowymi. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie. 
7. Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac 

związanych z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru 
odpadów zawierających azbest z właścicielem danej nieruchomości, jednakże 
całość robót musi zostać ukończona do dnia 16-11-2018r. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego harmonogramu 
prac. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia zamiaru 
przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest 
właściwemu  

      – organowi nadzoru budowlanego 
      –  okręgowemu inspektorowi pracy 
      – państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 
w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 
10. Po każdym dokonanym demontażu lub odbiorze odpadów wraz z ich 

unieszkodliwieniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania 
odpadu na składowisko z pieczątką składowiska, potwierdzające ilość 
odebranych odpadów (wagowo) z wyszczególnieniem ilości odpadów 
pochodzących z poszczególnych nieruchomości, dokładne miejsce 
unieszkodliwienia odpadów, poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko 



dostarczonej partii odpadów, dokładne dane gminy, z której pochodzą odpady 
zawierające azbest oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem 
właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu 
azbestowego. Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właściciela 
nieruchomości. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 
a) Do wglądu oryginał i kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie 

Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów 
niebezpiecznych zawierających azbest. 

b) Do wglądu oryginał i kopię szczegółowego harmonogramu prac, o którym mowa w 
ust. 8, 

c) Do wglądu oryginał i kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy, 
d) Do wglądu oryginalne potwierdzenie terminowego zgłoszenia prac, o których 

mowa w ust. 9, wskazanym tam organom oraz jego kopię, 
e) Karty przekazania odpadów, o których mowa w ust. 10. 
12. Wykonawca zobowiązany jest podpisać protokół odbioru dokumentujący 

wykonane prace, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do umowy 
dotacji, zawartej przez Gminę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 
13. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 16-11-2018r. 

 
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia: 

� Decyzji Marszałka Województwa zatwierdzającej Wykonawcy (Podwykonawcy) 
program gospodarki odpadami, obejmujący wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych (w tym zawierających azbest) lub zezwolenia na zbieranie 
odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 (będącego jednocześnie zezwoleniem 
na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 ze zm.) . 

� Zezwolenia Wykonawcy (Podwykonawcy) na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów niebezpiecznych. 

� Decyzji dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady 
zawierające azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez 
składowanie. 

 
2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga, by wykonawca 



wykazał, że przy wykonywaniu zamówienia będzie uczestniczyła co najmniej 1 osoba 
odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi oraz co najmniej 2 osoby 
przeszkolone do wykonywania prac polegających na likwidacji azbestu. Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 
 
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 

 
VI WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI 
Adriana Wiewiórka, Szymon Moskała, biuro na parterze nr 4, tel. 77 4868250 w. 34 
 
VII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę stanowi druk „OFERTY” z wymaganymi załącznikami. 
4. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą 

podpisać: 
a) ofertę z załącznikami, 
b) miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

5. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 
6. W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji z 16.04.1993r., co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być 
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 ust.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI” (Dz. U. z 2018 r., poz. 419). 

7. Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na 
adres zamawiającego Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 
Branice i oznaczona: OFERTA NA: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Branice-w roku 2018”. Poza oznaczeniami podanymi 
powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy. 

 
VIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Termin składania ofert upływa dnia 25-06-2018r. do godz. 17.00.  
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 20 Sekretariat. 
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. 

 



IX OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy wg załączonego 
przez Zamawiającego wykazu nieruchomości objętej zamówieniem. 

2. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego i 
stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena 
ryczałtowa może ulec zmniejszeniu w wypadku rezygnacji z wykonania usługi 
przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się odpady. Kwota, o jaką 
zostanie zmniejszona cena zostanie obliczona zgodnie z kosztorysem ofertowym 
według ilości odpadów do których demontażu lub odbioru nie doszło. 

3. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianom. 

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług 
niezgodnej obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. W 
przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT 
wykonawca powinien się zwrócić na piśmie do zamawiającego w celu ich 
wyjaśnienia, nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

 
 
X OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 
kryterium cena                   

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą którego oferta będzie 
najkorzystniejsza. 

3. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia.  

              
 
XI INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA  
Zamawiający stawi się w celu podpisania umowy w terminie wyznaczonym w piśmie 
skierowanym do wykonawcy. 
 
XII ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Nie wymagane. 
 
XIII WZÓR UMOWY 
Wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 2. 
 
XIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Tryb udzielenia zamówienia nie przewiduje środków ochrony prawnej. 
 
SPORZĄDZIŁA: 04-06-2018 r.    Adriana Wiewiórka                      
  


