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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Siennica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania
pn.: "Program usuwania pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica w roku 2015".

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy
Siennica w zakresie:
a) demontażu płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport

oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość
wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych do
demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów
niebezpiecznych s- ok. 1 040 m".

b) odbioru płyt azbestowo-cementowych wraz z załadunkiem oraz transportem i
unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość
wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo-cementowych do odbioru, załadunku,
transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych - ok. 3 660

2m.

Podane ilości płyt azbestowo-cementowych objęte przedmiotem zamówienia określone
zostały w sposób szacunkowy - wartości te mogą ulec zmianie ze względu na kwotę
dofinansowania na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, rzeczywistych (dokładnych) obmiarów
dokonywanych na poszczególnych nieruchomościach przez potencjalnego Wykonawcę w
zakresie ilości odebranych przez niego płyt azbestowo-cementowych.

Szacuje się, że uśredniona waga 1m2 płyty azbestwo - cementowej wynosi 13 kg. W
przypadku możliwości realizacji zakładanego metrażu zadania z terenu gminy Siennica
usunięte zostanie ok. 61,1 Mg wyrobów zawierających azbest.

W ramach zamówienia Wykonawca:

1) Zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu oraz odebrania wyrobów
zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa.
Termin demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla
właściciela nieruchomości,

2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie dokumentacji związanej z realizacją
zamówienia, w tym m.in. dokumentacji fotograficznej (przed, w trakcie oraz po realizacji
zadania) na płycie CD lub DVD z każdego miejsca, z którego będą usuwane wyroby
zawierające azbest (2, 3 fotografie na każdej posesji),



3) Po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze płyt wraz z ich unieszkodliwieniem,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów, potwierdzające ilość
odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace
związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z
zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został
prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

4) Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Karty przekazania
odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów, potwierdzające
m.in. wagę (w Mg) odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest.

Termin i miejsce wykonania zlecenia:

1. Rozpoczęcie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zakończenie do dnia 25.09.2015 r. Za termin wykonania zamówienia uznaje SIę datę

podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Miejsce wykonania zamówienia: ten Gminy Siennica.
4. Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy

nieruchomości, tj.:
- nieruchomości z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo-cementowych,
- nieruchomości na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z
odbiorem płyt azbestowo - cementowych,

przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykazy mogą ulec
zmranie.

Kryteria oceny ofert:

1. Kryterium oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena -100%

2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu.

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

• do dnia 24.02.2015 r. godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Siennica,
ul. Kołbielska 1,05-332 Siennica, pokój 6, sekretariat,

• w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać oznaczenie oferenta oraz
dopisek: Oferta na wykonanie zadania pn.: "Program usuwania pokryć azbestowych na
terenie Gminy Siennica w roku 2015".

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony Formularz ofertowy,
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych

(w tym zawierających azbest),
3. Zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu w przypadku, gdy Wykonawca zamierza



prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca
zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi musi posiadać aktualną umowę
podpisaną ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem,
która w jednoznaczny sposób określa gotowość do przyjęcia odpadów od Wykonawcy w
okresie wykonywania zamówienia,

4. Decyzja wydana przez Starostę Mińskiego zatwierdzająca program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi lub Decyzja Marszałka Województwa zatwierdzająca program
gospodarki odpadami, obejmująca wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w tym
zawierających azbest),

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Oferty niekompletne, nieczytelne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje

Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana po uzyskaniu
informacji o przyznaniu środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedmiotowego zamówienia. W przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego.

Sporządzila:
J. Chrzanowska


