Chojnice, dnia 16.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice nr F/168/2016 z dnia 19.12.2016
roku w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Gmina Chojnice zwraca się z zapytaniem
ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia na „usługę usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2018”.

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:
1) demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu pokryć dachowych wykonanych z płyt
falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa w szacunkowej ilości 11 564,12 m2
(156,116 Mg) z 42 posesji położonych na terenie gminy Chojnice,
2) transporcie i unieszkodliwieniu pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych
azbestowo-cementowych dla budownictwa w szacunkowej ilości 5 074,00 m2
(68,499 Mg) z 32 posesji położonych na terenie gminy Chojnice.
2. Ilość wyrobów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu w wyniku rezygnacji
z zadania części właścicieli nieruchomości lub mniejszej wagi azbestu niż była pierwotnie
zakładana lub zwiększeniu w przypadku większej wagi.
3. Dane właścicieli posesji, telefon kontaktowy oraz nr działek i adresy nieruchomości,
z których należy usunąć azbest zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy
stanowiącej załącznik nr 2 oraz po podpisaniu przez Wykonawcę umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 5.
4. Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty:
1) demontażu, zbierania, zabezpieczenia, załadunku oraz transportu wyrobów zawierających
azbest,
2) ważenia oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na przystosowanym do
tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych,
3) zabezpieczenia terenu prac i oczyszczenia terenu po zakończeniu prac z pyłu azbestowego,
4) sporządzenia planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
5) uporządkowania terenu po zakończeniu prac,
6) wykonania dokumentacji fotograficznej.
II. Termin Wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
1. Termin rozpoczęcia robót – od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia robót do dnia 31 października 2018 roku.
3. Termin dostarczenia pełnej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia do dnia
31 października 2018 roku.

III. Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów
niebezpiecznych zawierających azbest,
2) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów zawierających azbest,
3) posiadanie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, na wartość nie mniejszą
niż 20.000 zł,
4) zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu
inspektorowi sanitarnemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu planowanych robót w terminie do 14 dni
od podpisania niniejszej umowy, którego podstawą do opracowania jest załącznik nr 3
oraz nr 4 z listą nieruchomości oraz planowanym terminem,
6) uzgodnienie np. telefoniczne dokładnego terminu wykonania prac z właścicielem
nieruchomości i poinformowanie go co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin wykonania prac po
uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości może zostać przesunięty.
7) zmierzenie ilości wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości - przed
ich usunięciem,
8) wykonanie kolorowej dokumentacji fotograficznej wyrobów zawierających azbest
obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie
z fotograficzną dokumentacją powykonawczą. W przypadku demontażu, transportu
i utylizacji: fotografie całego budynku z wyrobami zawierającymi azbest przed oraz po ich
usunięciu. W przypadku transportu i utylizacji: wykonanie dokumentacji fotograficznej
składowanego azbestu przed jego załadunkiem z terenu nieruchomości oraz po jego
usunięciu.
9) przekazanie zdjęć Zamawiającemu w formie elektronicznej bądź papierowej. Fotografie
muszą posiadać opis z adresem nieruchomości, z którego pochodzą usunięte wyroby
zawierające azbest.
10) podzielenie prac demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest na co najmniej
dwa etapy wyłącznie na życzenie właściciela nieruchomości oraz uzgodnienie terminów
wykonania poszczególnych etapów prac z właścicielem nieruchomości.
11) wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych,
w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał
dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu,
12) uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi oraz ewentualną wypłatą odszkodowań
z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania usługi lub prac z nią związanych,
13) własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla wykonywanych robót oraz
zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa,
14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac,

15) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.,
16) na żądanie Zamawiającego przedstawienie kopii dokumentów potwierdzających
posiadanie stosownych umów oraz zezwoleń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi
normami, w szczególności zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21),
2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519
z późn. zm.),
3) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 z późn. zm.),
4) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.),
5) 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. z 2005 r. Nr 216, poz.1824),
6) 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. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),
7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1973),
8) Rozporządzeniem 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. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
9) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.
zm.),
10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
11) Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice.
IV. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada uprawnienia do
wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających
azbest i zezwolenie na transport wyrobów zawierających azbest.
V. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną o wysokości co najmniej 20.000,00 zł.

VI. Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie
polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na demontażu, transporcie
i utylizacji materiałów zawierających azbest o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto
wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
VII. Wymagane załączniki do formularza ofertowego
Skan lub kserokopia:
1) dokumentu potwierdzającego uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności
związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest;
2) pozwolenia na transport wyrobów zawierających azbest;
3) polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej;
4) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług wraz z referencjami i/lub poświadczeniami.
VIII. Kryterium oceny ofert
Cena – 100%.
IX. Termin i sposób składania ofert
Oferty prosimy składać poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku w jednej z niżej podanych form:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a,
89-600 Chojnice (Biuro Podawcze od pn. do pt. w godzinach 700 – 1500);
• listownie na adres Zamawiającego jw. (decyduje data wpływu do Biura Podawczego) lub
• pocztą elektroniczną na adres: biuropodawcze@gminachojnice.com.pl
X. Pozostałe informacje
W przypadku gdy złożone oferty na wykonanie przedmiotu zapytania przekroczą
kwoty zarezerwowane na ten cel w budżecie Gminy Chojnice, Wójt zastrzega sobie prawo do
unieważnienia tego postępowania.

Załączniki:
• Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
• Załącznik nr 2 - projekt umowy
• Załącznik nr 3 - lista nieruchomości: demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych wykonanych z płyt
falistych azbestowo - cementowych dla budownictwa z terenu gminy Chojnice
• Załącznik nr 4 - lista nieruchomości: transport i utylizacja pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych
azbestowo - cementowych dla budownictwa z terenu gminy Chojnice
• Załącznik nr 5 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
• Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług

