
Drezdenko, 02.06.2022 r. 

GG.6232.3.4.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH 

 

 

 Na podstawie Zarządzenia nr 6.2021 Burmistrza Drezdenka Kierownika 

Urzędu z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia 

zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych zapraszam do złożenia 

oferty na wykonanie następującego zamówienia: 

 

„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” 

 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Drezdenko 

ul. Warszawska 1 

66-530 Drezdenko 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, 

zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest 

z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Drezdenko w 2022 roku. 

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW w 

Warszawie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest”. 

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), pochodzących z pokryć 

dachowych budynków położonych na terenie Gminy Drezdenko w zakresie: 

a. demontaż wyrobów zawierających azbest, tj.: 

▪ rozbiórka pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest, 

▪ zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – foliowanie, 

▪ załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko 

odpadów niebezpiecznych, 

▪  unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na 

składowisku odpadów niebezpiecznych, 



▪ uporządkowanie miejsca wykonywania robót z odpadów 

zawierających azbest oraz oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego 

w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska. 

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest dla ww. zadania, została 

określona przez Zamawiającego no około: 14 Mg (na podstawie złożonych 

przez mieszkańców wniosków); 

b. odbioru odpadów zawierających azbest, tj.: 

▪ zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – foliowanie, 

▪ załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko 

odpadów niebezpiecznych, 

▪  unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na 

składowisku odpadów niebezpiecznych, 

▪ uporządkowanie miejsca wykonywania robót z odpadów 

zawierających azbest oraz oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego 

w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska. 

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest dla ww. zadania, została 

określona przez Zamawiającego no około: 24 Mg (na podstawie złożonych 

przez mieszkańców wniosków). 

2. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz 

nieruchomości, które zostały zgłoszone przez ich właścicieli, na których będzie 

dokonana usługa związana z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), przy czym Zamawiający 

zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie. 

3. Masa odpadów azbestowych oszacowana została na podstawie powierzchni 

dachowej. Przyjmuje się, że 1 m/2 pokrycia azbestowego waży 15 kg 

(zgodnie z przelicznikiem Bazy Azbestowej). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny wykonania usługi, o 

której mowa w punkcie 1, z właścicielem nieruchomości, u którego mają być 

wykonane prace. Termin wykonania prac powinien być dogodny dla 

właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 19.08.2022 r. 

5. Wykonawca przed realizacją zadania zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu harmonogram zaplanowanych prac oraz do bieżącego 

informowania o zmianach w harmonogramie.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zdjęć nieruchomości z 

budynkiem, na którym znajdowały się materiały zawierające azbest lub 

miejsca w którym azbest był składowany przed zdemontowaniem/ usunięciem 

azbestu z terenu nieruchomości oraz po usunięciu azbestu z terenu 

nieruchomości. 

7. Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie placu robót. 

8. Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 



użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 

71 poz. 649 ze zm.). 

9. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni przed) Wykonawca 

jest obowiązany do zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na 

zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest: 

a. właściwemu organowi nadzoru budowlanego, 

b. właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, 

c. właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, 

zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 8. Wykonawca będzie 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

dokonanie zgłoszeń przystąpienia do prac polegających na usunięciu 

wyrobów zawierających azbest (pismo z pieczątką wpływu/ potwierdzeniem 

wpływu). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru prac 

pomiędzy właścicielami nieruchomości, Wykonawcą oraz przedstawicielem 

Zamawiającego (wzór protokołu stanowi załącznik do umowy). Podczas 

odbioru prac dokonywane jest komisyjne ważenie zabieranych odpadów 

zawierających azbest. Faktyczna ilość odpadów zapisywana jest w protokole. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wagi.  

11. Wykonawca rozliczy się z przeprowadzonego zadania najpóźniej do 

31.08.2022 r. co znaczy przekaże pełną dokumentację z wykonania zadania 

Zamawiającemu:  

a. karty przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych; 

b. protokół odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości, Wykonawcą 

oraz przedstawicielem Zamawiającego (o którym mowa w pkt. 10);  

c. zgłoszenia przystąpienia do prac (o których mowa w pkt. 9); 

d. szczegółowy harmonogram wykonanych prac; 

e. zdjęcia (o których mowa w pkt. 6); 

f. fakturę za wykonaną usługę; 

g. przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, jeżeli biorą udział w 

realizacji zadania. 

12. Wykonanie zadania zostanie zakończone podpisaniem pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą protokołu odbioru końcowego zadania.  

13. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z 

przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do deponowania odpadów zawierających 

azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie 

zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody 

spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 

niniejszego zamówienia. 

 

 



IV. Sposób obliczenia ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto 

i brutto za wykonywanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki 

podatku VAT. Należy podać: stawkę za usunięcie 1 tony azbestu z 

demontażem oraz stawkę za usunięcie 1 tony azbestu bez demontażu. 

2. Cena ofert musi uwzględniać wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania 

zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie 

azbestu) i musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się 

będą w złotych polskich. 

5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

6. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium, którym będzie się kierował 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie cena. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.  

  

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Od podpisania umowy do dnia 31.08.2022 roku. 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert: 

Do dnia 07.06.2022 r. do godziny 9:00:  

- w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 

66-530 Drezdenko 

- lub na adres email: srodowisko@drezdenko.pl 

 

VII. Warunki udziału Wykonawcy: 

Dokumenty jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące 

dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – 

wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1 do 

zapytania); 

2) dokumenty obowiązujące do końca wykonania zamówienia - 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu, 

odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z 

ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

699); 

3) kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest; 



4) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w 

którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta 

oraz osoby uprawnione do reprezentacji – wystawionego nie wcześniej 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

5) kserokopię posiadanej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

6) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.1 do zapytania potwierdzające 

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej 

i ekonomicznej; 

7) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.2 do zapytania, że prace 

związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane 

zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest; 

8) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.3 do zapytania, potwierdzające 

że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 

i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia 

w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 

2005 r.; 

9) wykaz osób stanowiący załącznik nr 2.4 do zapytania, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 

10) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.5 do zapytania, potwierdzające 

że Wykonawca dysponuje osobami, które ukończyły szkolenie w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na temat usuwania wyrobów 

zawierających azbest;  

11) dokument poświadczający legalizację wagi. 

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

rozpatrywane.  

 

VIII. Uwagi końcowe: 

 

1. Planowana do utylizacji liczba ton azbestu może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu, o ile właściciele budynków (Wnioskodawcy), złożą nowe wnioski 

bądź odstąpią od chęci uczestnictwa w przedmiotowym zamierzeniu, jakim 

jest usunięcie materiałów zawierających azbest lub w sytuacji stwierdzenia 

różnicy pomiędzy ilościami przewidywanymi we wnioskach Wnioskodawców, a 

rzeczywiście stwierdzonymi. 

2. Wykonawca będzie mógł odmówić przyjęcia do Wykonania nowych wniosków 

przekazanych po dniu zawarcia umowy. Przyjęcie dodatkowych wniosków 



będzie wymagało każdorazowego dodatkowego ustalenia pomiędzy 

Wykonawcą, a Zamawiającym.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania z Zamawiającym umowy dot.  

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

4. Rozliczenie usługi będzie następować w oparciu o faktyczną liczbę ton 

zdemontowanych, odtransportowanych i zutylizowanych wyrobów 

zawierających azbest potwierdzonych na kartach przekazania odpadów. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy usługi, w terminie 30 dni 

w wysokości określonej wystawionej przez niego zbiorczą fakturą VAT, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego robót sporządzoną dla 

Wnioskodawcy. 

6. Za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data przyjęcia 

odpadów na składowisko, uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania 

odpadów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód 

powstałych w wyniku jego prac lub Podwykonawcy. 

8. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawioną.  

9. Od decyzji Zamawiającego o wyborze Wykonawcy nie przysługują środki 

odwoławcze. 

   

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1 

66-530 Drezdenko 

Agata Kwiatkowska – podinspektor ds. gospodarki gminnej 

tel. (0-95) 763 81 02 wew. 30 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”)  (Dz. 

U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Drezdenko reprezentowana przez 

Burmistrza Drezdenka z siedzibą w Drezdenku (66-530), przy ulicy Warszawskiej 1.   

Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@drezdenko.pl  lub pisemnie na 

adres siedziby administratora; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować mailowo: iod@drezdenko.pl.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych; 

3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w 

celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o 

mailto:um@drezdenko.pl
mailto:iod@drezdenko.pl


udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych 

związanych z wykonywanym zamówieniem; 

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa; 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora 

odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7)   nie przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a)   usunięcia lub przenoszenia danych osobowych, 

b)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie 

skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia 

umowy.  

 

Załączniki: 

1. formularz cenowo ofertowy, 

2. wzory dokumentów wymienionych w części VII Zapytania, 

3. projekt umowy. 

 

Z up. Burmistrza 

 

Joanna Bajcar 

Zastępca Kierownika 

Referatu Gospodarki Gminnej  

i Ochrony Środowiska 


