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szacunkowej poniżej 14 000 euro

I. Zamawiający

Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8, 87 -32I Bartnicrka
Tel. 56 4936811 (wew.- 13) Fax 56 4936832

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zad'ania polegającego na dem ontaŻu, załadunku,
transoorcie oraz przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów zawierajĄcych azbest. Szacunkowa ilość
wyrobów zawierających azbest to - 46,98 Mg, *tym - 18'49 vrg aoiy.ry demontażu' załadunku,
transportu i unieszkodliwienia azbestu z 2 nięruchomości oraz 28,4ś w[ aityczy samego załadunku,
transportu i unieszkodliwienia azbestu zgromadzonego na 11 posesjań. oi<reślona w przedmiocie
zamowienia ilośó wyrobów zawierających azbest jeśt wyłącz.'i" ,ru"rrr'kowa i nroze ulec zmianiew trakcie tr nieruchomoś ci z przekazania
odpadów do rzega sobie prawo zwiększenia
lub zmniejsz zoslanie podpisana umowa na
rcalizację przedmiotowego zad'ania, nie przysłut:ują z tego tytułu Żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.

Wykaz nieruchomości określający lokalizację i nazwiska właścicieli posesji, z których na|eŻy
usunąć wyroby zawterające azbestzostanie przekazany Wykonawcy w dniupodpisania umowy.

Termin wykonania prac Wykonawca jest zobowlązany ustalić indywidualnie z właścicielami rrie-
ruchomości. Termin ten powinien być dogodny dla właścicieli nierucńomości, jednak nie dłlższy ntz
do końca terminu realizacji całego zadania, tj. do dnia 30 wrześni a 2013 r.

Przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawterających azbest Wyko-
nawca zobowtązarly jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w1a-
ściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oruz właściwemu państwowemu inspektorowi .ńiturr'.-
mu w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac (zgodnie z $ 6 ust. 2 Rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków beźpiecznego uŹyt-
kowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. IJ . z 2OO4 r Nr 71 poz. 649).

Wykonawca jest zobowiązany zważyć odbierane z kuŻdej rrieruchońści wyroby zawierające
azbest na legalizowanej wadze. Ważenie powinno być przeprowadzone w obecności właściciela nie-
ruchomości lub osób upowaznionychptzezwłaścicieli nieruchomości, a Zprzeprowadzonej czynno_
ści'należy spisaó protokół odbioru azbestu. W protokole odbioru azbeśtu 

"it"zy 
ująó dane óotycząc"

m.in. ilości azbestu (w Mg), który został zdemontowany, przetransportowany i unieszkodliwiony
oraz podpisy właściciela nieruchomości i wykonawcy' Poza tym, dli kazdej nieruchorno sci na|ezy
spotządzić kartę przekazania odpadu, potwierdzającą odbiór azbestu i przekizanie odpadu do zakłi-
du unieszkodliwiania.
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Wykonawc a zobowiązany jest do nalezytej organizacjt pracy w celu zmniejszenia uciązliwości dla

mieszkanców, w tym ograniczenia do minimum emisji azbestu i tym samym zmniejszenta naraŻenta

ludzi na działanie azbestu. Wykonawc a zobowtązany jest równieŻ do naleŻytego zabezpteczenia bu-

dynku i uporządkowania terenu po wykonaniu pracy.

Wyroby zawrcra1ące azbest na\eŻy przekazac na składowisko posiadające zezwolenie ta przyj'
mowanie tego typu odpadów, zgodnie z zasadą bliskości, o ktorej mowa w art. 20 ust. 2 ustawy

z dnra 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 t. poz.21).
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośÓ odszkodowa'wczą za szkody spowodowane SWo-

lm dziil,aniem lub niedopatrze niem związanym z rea|izacją zamówtenta.
Przedmiot zamówienianaleŻy wykonać zgodnie zzasadami wiedzy technicznej i obowiązują-

cymiprzepisami prawa:
1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 t. o odpadach (Dz. U. 2073 r. poz' 2I);

2) ustawą z dnta27 kwtętnia2OOl r' Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. |50

zpóŹn. zm.);
3) us1awą z dnia 19 sierpnia 201 1 r. o ptzewozie towarów niebezptecznych (Dz. U . z Ż0I1 r., Nr

ŻŻ7, poz. 1367 z późn' zm.);
4) ustawą z dnta 19 czerwca 1997 r. o zakazte stosowania wyrobów zawterających azbest (Dz.

U ' z2004 r. Nr 3, poz.20 zp6Źn. zm.);

5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paŻdziernika 2005 r. w sprawie zasad

beżpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawtera1ących

azbest otaz ptogramu szkolenia w zakresie bezptecznego uzytkowania takiclr wyrobów (Dz'

U. 22005 r. Nr 216, poz.l824);
6) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w Sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobów zawrcrają-

cych azbest ( Dz. U. z2004 r. Nr 71, poz.649 zpóŻn' zm.);

7) rozporządzenla Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rczporządzenie w- 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uzytkowania t usuwania wyrobów zawtera1ą-

cych azbest (Dz. U. zŻ0I0 r., Nr 162, poz. 1089);

8) tozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumen-

tów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz' U. z20l0 r. Nr 249, poz. 1673);

9) tozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r' w sprawie wymagan w Za-' 
laesie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywanta i oczyszcza-

nia instaiacji lub urządzei,w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierujące azbest

( Dz. U. zŻ0I1r. Nr 8 poz.3l);
l0)ustawą z dnta 7 ltpca |ggą ,. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz'I6Ż3 z póżn.

zm.).

KosŹy ZwIąZane ze złoŻeniem ofert cenowej ponosi Wykonawca'

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPv): 90 65 00 00-8.

4' Żr ó dła finans owania :

Przedmiot zamówienia jest finansowany z d'otai1iWojewodzkiego Funduszu ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu

5. CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zadaniębędzie realizowane od dnia za$IaTclaumowy do dnia 30 wrześniaŻ013r.

6. oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych'

7. Warunki udziału w postępowaniu:
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1.1- o udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy,ktorzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określon ej działalności lub czynności jeżeliprzepisyprawa iązek ichposiadania,
b) posiad wiadczenie w zakresie realizacjiprzedmiotu zamowienta,
c) dysponują odpowiednim potencjałem techn icznymoraz osobami zdolnymi do wykona nia za-

mówienia.

7 '2. ocena spełniarria warunków udziału w po
- nie spełnia'' w oparciu o dokumenty i oświ
szenia. Z treści załączonych dokumentów m
ilw warunki. Nie spełnienie chociazby jedne
niem Wykonawcy z postępowania.

8' Wykaz oświadczenia i dokumenĘ, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia warunkówudział w postępowaniu:

lkanr 2,
ieb ezpie czny ch zaw t eraj ąc y ch azb e st l ub um o wę

e na transport odpadów niebezpiecznych,
ecznych
ego lub
. 2 usta-

e) '''y;'ir''i'.x:#^',iłr, 
wykazac,ze w okresie

' adania ofeń' a jeŻeli okres prowadzenja działalności jest
kótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje' co najmniej jedną usłrrgę o charakterze i złoŻo-
ności porównywalnej z przedmiotęm zamol ienia za r<wo1ę nrinimuń )o'ooo,oo PLN brutto.
NaleŹy podać jej wartość, przedmiot oraz d.aty wykonania i odbiorców oraz załączvó dowocly

. potwierdzające, Że zostaŁa ona wykonana lub jest wykon ywana naleŻycie - wg załącznika nr 3 'a) Wkaz osób, k1.ó-re będą uczestniózyów wykonywaniu zamów ienia,wrazz informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonan ia zamowienia,
a także zakre su wykonywan y ch przeznie czynno ści oruzprzeszkolenia w zakresie bezpi e-
czeństwa i higieny pracy p i usuwaniu wyrobów zawierających azbist oraz
informacją o podstawie do i osobami _ wg' załącznikanr 4. Wykonawca
powinien dysponować, co najmnie1 trzema osobami posiadaj-ący-'i 

'pru*r, 
ienia i przeszkole-

nie niezbędne do wykonywania prac związanych z zibezpieczeniem i ustrwaniem azbestu.

WykonawcamoŻe polegać na wiedzy.i doświadcZenl),potencjale technicznym' osobach zdolrrych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych in,'y"ń podmiotów , iieza|eŻnie ocl charak-
teru prawnego łączących go z nirni stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązanv jest udo-
wodnić Zamawiającemu' iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi dó realiz ac1ti zińowienia,
w szczego7ności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tychpodmiotów do odclania rnu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nichprzy wykor'aniu zamówienia.

9. Sposób przygotowania oferty cenowej:

1. Wymogi formalne:

1) formularz oferty' oświadczenia i dokume nty złoŻone, jako załączniki do oferty cenowej mLlSZą
być p o dpis a ne pr Zez Wykonawcę lub up ow ażnioną o s obę,

2) kopie dołączanych dokumentóq winny być poświadczone ,rza zgodność z oryginałem,,
przez Wykonawcę lub upowaznioną osobę,
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3) formularz cenowy oraz złącznikiz,3 i 4 do niniejszego zaproszenia cenowego nalezy zloŻyć w

oryginale.

2. Opakowanie oferty:

1) ofertę na|eŻy zŁoŻyÓ w trwale zamkniętym, nteprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu

(np. kopercie),
2) opakowanie powiruio zawierac adres Zarnawiającego - Gmina Bar1niczka, 87-32I

Bartniczka, ul. Brodnicka8 oraznazwę i adres siedziby Wykonawcy, atakŻe oznaczenie'.

,, OFERTAna zadanie pn.:
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Bartniczka rok 2013"

10. Kryteria oceny ofert:

Zunavnający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryteńum - cena l00 %.

11. Miejsce oraz termin złożenia oferĘ

pokoj nr 2 (sekretarrat);1) oferty naleŻy składaó w Urzędzie Gminy Bartniczka' ul' Brodnicka 9, pokoj nr 2 (sekreta

2) termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2013r. o godz. 10@. oferty złoŻone po

terminie zo startą zwró cone Wykonawcy b ez otwierani a;

3) otwarcie ofert nastąpiwUrzędzie Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, pokój nr 5' dnia
31 maja 2013 r o godzinie 10D. Otwarcie ofert jestjawne.

12. Warunki umowy.

1) podmiot, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowlązany do podpisania unrowy
zgodnej Z oplacowanym Wzorem stanowiący m załącznik nr 2 do niniej sz ego Zaproszenia w terminie

w Znaczony m pr zez Z amaw taj ąc e go .

Ż) zamawiający przewiduje mozliwość zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia -

stosownie do ilości zdemontowanych, odebranych i przekazanych odpadów zawtera1ących azbest do

unieszkodliwienia,
3) umowa oraz zmiany wprowadzone do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

Sprawę prowadziPiotr Ruciński, tęl. 56 4936813, e-mail: piotr@ugbartniczka.pl.

Zaptoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka oraz na stronie

Internetowej wrvw. bip. bartniczka.pl.

Załączntkt:
- zaŁącznlknr I
- załącznlknr2
- załącznlknr 3
- załącznlkw 4

- ofeńa cenowa'

- projekt umowy,

- wykaz wykonanych robót,
_ vłykaz osób uczestniczącychw rcaltzacjt zadania.
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Załqcznik nr 1

GMINA BARTNICZKA
ul. Brodnicka 8
87-32l Bartniczka

OFERTA CENOWA

oFERTA ZŁ0Ż0N^PRZF.Z:
Pełna nazwa oferenta

Dokładny adres .

Telefon

Faks . e-mail

NIP .. REGON
Nazwisko osoby do kontaktu

odpowiadając na zaproszenie do złoŻenia oferty cenowej na wykonanie usługi zgodnie
zrymaganiami określonymi w ZapToszeniu tj.

,,Usuwanie azbestu z terenu Gminy Bartniczka rok 2013,,:
1. oferuiemv wvkonanie usłupi bedacei nrzedmiotern zernńlxlieniq zq lrrrrnfp lxr rrnzcnL^emy wyKonanle usługl będąceJ przedmiotem zamówienia za kwote w wvsokości:
Lp Wyszczególnienie Jedn.m

nry
Cena netto

(zł)
Podatęk VAT (%) Cena brutto (zł.)

Demontaz, załadunek, transport i przekazarlie odpadu do unieszkodliwienia
Mg

2 Transport zdemontowanych pokryć
dachowych, zdeponowanie i
unieszkodliwienie na składowisku
odpadów

Mg

Załadunęk, transport tprzekazanie odpadu do unieszkodliwienia składowanego na posesjach
I Usuwanię odpadów zaw ier ający ch

azbest zalegających na posesjach -
załadunek, transport' zdeponowanie i
unieszkodliwienie na składowisku
odpadów

Mg

RAZEM Mg

2. Deklaruj emy realtzację przedmiotowej usługi w terminie do 30 września 2OI3r.

3. Wzór umowy został pruęz nas zaakceptowany t zobowiązrrjemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wyrnienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie ,rryrnu"rrnyń
przez Zamawiającego

p o dpis up ow ażni one go pr z e ds taw i cie l a
oferenta

Miej scowość ..'...............''..........data.
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Umowa nr .... ......2013

zawartaw dniu . . '.. '...W Bartniczce pomiędzy:

Gminą Bartniczka z siedz|bą W Bartniczce przy ul. Brodnickiej 8,

REGoN: 81I 118 425 zwaną dalej "Zamawiającym'" reprezentowaną

Bartniczka - Wiesława Biegańskiego'

n

prowadzącą działalnośó gospodarczą pod

Załączntknr 2

NIP: 874-173-90-91,

przez Wojta Gminy

nazwą

Sądowym pod nr.. .. '...

z siedz1bąw.'.. .', wpisaną w Krajowym Rejestrze

/ w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpo-

2

spolitej Polskiej, NIP: ....., REGON .... '..dalej zwanym ''Wykonawcą''

l.

s1

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy zadanla pn. ,,Usuwanie

azbestu z terenu Gminy Bartniczka rok 2013'', w którym otwarcie ofert miało miejsce

w dniu .. Wykonawcaptzyjmuje do wykonantawyŻej wymienionezadante.

Przedmiotem umowy jest demontaz, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawtera1ących azbest

z nieruchomości połozonych na terenie gminy Bartniczka wyszczegolnionych w załączntku do

niniejszej umowy.

Wykonawca oświadcza, Że przedmiot umowy wykona metodami tradycyjnymi, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami dotyczącymtbezpiecznego uzytkowania i usuwania materiałów Zawlera-

jących azbest.

Wykonawca oświadcz a, że jest uprawniony do wykonywania wyzeJ wymienionych prac i dyspo-

nuje osobami i sprzętem niezbędnym do zabezpleczania i usuwania wyrobów zawrcta1ących

azbest.

Wykonawca uzgodni termin dęrnontazu i odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielami

nieruchomości, o których mowa w załączntkunr 2 do niniejszej umowy. o ustalonych terminach

Wykonawca jest zobowiązany poinformowaÓ pisemnieZamawiĄącego w terminie 7 dni od drria

podpisania niniej szej umowy.

a
1.

$2
Potwierdzeniem wykonania usługi będzie:

1) protokoł odbioru azbestu zkazdej nieruchomości wskazanej w załączniku ru'2 do niniejszej

umowy' podpisany przez właś ciciela nieruchomo ś ci i Wykonawcę ;

2) karta przekazania odpadów' potwierdzająca odbiór azbestu i przekazania odpadu do zakładu

unieszkodliwiania _ sporuądzona dla kaŻdej nieruchomości wskazanej w załączniku nr 2 do ni-

niejszej umowy;

3) protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę w tym potwier-

dzeni e pr zez Zamaw iaj ąc e g o o dbi oru kart pr zekazania o dp adó w.

4.

5.
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$3
Wykonawca zobowląz.uje się wykonaĆ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 września 2013

roku.

s4
1 . Wykonawc a ottzyma vłynagrodzenię za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie demontazu,

transpońu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości . ... .... zł brut-
to (w tym .......% VAT); słonie:. ...... za 1 Mg wyrobów zawiera1ących azbest.

2' W przypadku wykonania transportu i unieszkodliwienia bez demontażu wyrobów zawierających

azbest z nieruchomości połozonych na tęrenie gminy Baftnlczka. Wykonawca ottzyma Wynagro-

dzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ...... .....brutto (w tym ...'...'.%
VAT); słownie: ... za l Mg wyrobów zawterających azbest.

3. Podstawę rozltczenta usługi stanowić będą dokurnenty Wyszczególnione w $ 2'

4. Nalezność za wykonanie zamówienia regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie

faktury, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zanlawiającemu na rachunek Wykonawcy. Bę-

dzie ona równiez uzaleŻniona od terminu wypłaty środków dotacji ptzez Wojewódzki Fundusz

ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

ss
Płatnikiem jest Gmina Bartniczka.

s6
1) Przedstawicielem Zamawiającego upowaznionym do kontaktów z Wykonawcą jest

kierownik Wydziału Infrastruktury' ochrony Środowiska i Rolnictwa - Piotr Ruciński.

2) Przedstawicięlem Wykonawcy koordynującym wykonanie zamówienia jest

$7
1.Strony postanawiają, iz obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.Kary te będą naliczone w następującychprzypadkach i wysokościach:

1) Wykonawcapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy w wysokości 5 %o wyna-

grodzeniaogółem, o którym mowa w s 4,

b) zakaŻdy dzten zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 oń wynagrodze-

nia ogółem, o którym mowaw $ 4'

2) Zamawiający zapŁaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od rrmowy Z przyazyn za7eŻ-

nych od Zamawiającego w wysokości 5 oń vrrynagrodzenia, o którym mowa w s 4

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełnl'ającego do wysokości rze-

czywiście poniesionej szkody.
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$8
Wykonawca jest odpowtedzialny zawszelkie szkody powstałe w wyniku nie wykonarria lub nienale-
Żytego wykonania przedmiotu umowy oraz inne następstwa zdarzeń powstałych w trakcie realizacji
umowy.

$e
Wszelkie zmiany fueści niniejszej umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem niewazności.

$10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s 11

Spory mtędzy stronami rczstrzygaSąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

$12
1' Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dlakuzd,ej ze

stron.

2. Integralnymi składnikami niniej szej umowy są załączniki:
1) Oferta cenowa wykonawcy,
2) Wykaz właścicieli nieruchorno ści, zktórych będą demontowane odbierane i unieszkodliwiane

wyroby zawier aj ąc e azb e st,
3) Zaproszenie do składania ofert cenowychzdnia}3 maja2OI3r.

PODPISY STRON

Zamawiający Wykonawca
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Załącznik Nr 3 do zaproszenia do składania ofert cenowych _ doświadczenie

Składaj ąc ofertę cenow ą na r e a|izacj ę zadania pn. :
,,Usuwanie azbestu z terenu Gminy Bartniczka rok 2013"

( p i e c z ę ć vt y ko n awcy/Wyt<o n aw có w)

WlEDzA l DoŚWlADczENlE

Nazwa i adres Za-
mawiającego

Wartość (PLN brut
to) usług wykona-
nychprzez Wyko-

nawcę

Nazwa kontraktu i zakres usług wyko-
nanyclr przez Wykonawcę

Czas realizacti

oświadczarly, że w' okresie 3 lat przed upĘwem terminu składania ofert cenowyclr wykonali-śmy/wykonujemy nizej wymienione usługi rodzajowt porówrrywalne z wymaganiami Zamawiającego:

W kolumnje nr 3 nalezy podać charakterystykę zamówienia
Należy załąc-zyc dowody potwier_dzające, zó te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciePozycje tabeli powiększydpowielić w zależności od-potrzeb.

(miejscowośc i data)

(podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do repre-
zentowania Wykonawcy lub uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upowaznieniem)
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