
11.20 19 Somianka, dnia 13 maja 20 J 9r. 

Usuni~cie z terenu Gminy Somianka wyrobow zawieraj~cych azbest 
dachowych 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZADRES 
Gmina Somianka 
Somianka - Parcele 16B, 07-203 
Telefon: 2974-187-90, Telefax: 4 
Adres strony internetowej http://\,,"ww.ugsomianka. bip.org. pi 
Adres e-mail: 
NIP: 762-190-15-71 

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zam6wienie publiczne 0 w zrotych r6Wllowartosci 

000 euro 2004 r. Prawo zam6wien 
(Oz. U. z 201 PZP" oraz Zarz'1dzenia 

121K114 W6jta Gminy 14 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zam6wien nieprzekraczaj'1cej 

000 euro w Urzydzie Gminy 

Postypowanie prowadzone jest w trybie 

szacunkowa zam6wienia zostala z Prawo Zam6wien 
i wynosi ponizej 30 000,00 EURO. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
1. Przedmiotem zam6wienia jest usuwanie tj. (foliowanie), odbi6r, 

i utylizacja pty1 cementowo-azbestowych z Somianka, 
ze zgloszeniami (wllioskami) Zamawiajifcego. 

ilosc usuniycia pokryc dachowych tj. pty1 f'Pf"nP,nrn'U1o,-a;.;r,besto ok. 

90,02 Mg (odbi6r z ok. 40 posesji z terenu do 

ilosciami szacunko'vvymi, kt6re 

Zamawiajifcy moze zwiykszyc przypadku lub 

przypadku rezygnacji plyt 

cementowo ale nie 

z kt6rej zostanie odebrany Wykanawca musi wystawic 

zawierajifcych azbest (zgodnie ze wzorem zalifcznik nr 1 
przekazania odpadu ad wlasciciela 

http://\,,"ww.ugsomianka


Wykonawca lobowiqzal1) jest do przygotowania karty zbiorczej i10sc i dostarc zonych odpad6w 

(azbestu) na skiado \vi sko. kL6ra musi si~ zgadzac z il oscii:) odebranego azbestll od wlasc ici c li 

nieruchomosci. Wykonawca zobowiqzany j est do przedstawienia karty ilosci odebranego 

azbestll przez sk1adowisko i kart)' przekazan ia odpadu od w1ascicieli nieruchomosci. 

Zakres prac obejmuje: 

I . 	 zebranie wyrob6w zawierajqcych azbest; 

2. 	 zabezpieczenie zdemontowanych odpad6w przed wt6rnym pyleniem (ofoliowanie) 

i odbi6r; 

3. 	 zwatenie pozyskanych odpad6w z okreslonej posesji i udokumentowanie masy 

(ciytaru) odpad6w (nie wiykszej ilosci niz zgloszonej przez mieszkanca do odebrania 

z posesji); 

4. 	 transport odpad6w przez podmiot posiadajqcy zezwolenie w zakresie zbierania lub 

transportu odpad6w niebezpiecznych zawierajqcych azbest; 

5. 	 sk1adowanie odpad6w zawierajqcych azbest na skfadowisku posiadaj qcym zezwolenie 

na sk1adowanie tego rodzaju odpad6w niebezpiecznych. 

Usuniycie odpad6w powinno odbyc siy w spos6b uwzglydniajqcy wymogi okreSlone w: 
1) rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposob6w i warunk6w bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w 
zawierajqcych azbest (Oz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z p6Zn. zm.); 
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Oz. U. z 2019r. pOZ. 701 z p6Zn. zm.); 
3) ustawie z dnia 27 kwietnia 20011'. Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. z 2018 r. pOZ. 799 z 
p6Zn. zm.); 
4) ustawie z dnia 19 czerwca 1997r. 0 zakresie stosowania vvyrob6w zawierajqcych azbest 
(Oz.U. z 2017 r. pOZ. 2119); 
5) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 przewozie towar6w niebezpiecznych (Oz. U . z 2019 r. 
poz. 382 z p6Zn. zm.); 
6) rozporzqdzenniu Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzor6w 
dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencj i odpad6w (Oz. U. z 20 19r. pOZ. 819). 

2. Wsp61ny Slownik Zam6wien (CPV) 
Kod CPV 90650000-8 - Uslugi usuwania azbestu 

3.ZamawiajC}cy nie dopuszcza motliwosc i skladania ofert czysciowych. 
4 .ZamawiajC}cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych. 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA 
1. 	 ZamawiajC}cy wymaga, aby zam6wienie zosta1o zrealizowane w maksymalnym terminie do 

dnia 1 pazdziernika 20 19r. 
2. 	Miejsce swiadczenia us1ugi: na terenie Gminy Somianka 

5. 	 WARUNKI UDZIALU W POSTE;POW ANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW 
o udzielenie zam6wienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajC} warunek 
dotyczC}cy posiadania wiedzy i doswiadczenia. 

ZamawiajC}cy uzna WW. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, it w ciC}gu 3 lat 

przed up1ywem terminu sk1adania ofert (a jezeli okres prowadzenia dzia1alnosci jest kr6tszy 

- w tym okresie) zrealizowa1 jednC} podobnC} uslugy polegajqcC} na usuniyciu, odbiorze oraz 

zagospodarowaniu 90,00 Mg \V)/rob6w azbestowych. 



Zama\Niajqcy dokona oceny w/w warunku. na pod stawie wykazu 
zreaJizowanychlrealizovvanych USfUg stanowiqcego Zaiqcznik nr 2 do Zapytania ofcrt owego 
wraz z dowodami. ze usiugi na kt6re powoiuje si y Wykonawca zostaly wykonane nalezycie. 

6. 	 WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ.-\ DOSTARCZYC 
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW 
UDZIALU W POSTI<;POW ANIU 
1. 	 W celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu Wykonawca 

zobowiqzany jest dolqczyc do oferty nastypujqce dokumenty: 
]) wykaz zrealizowanych/ realizowanych uslug polegajqcych na usuniyciu, odbiorze oraz 

zagospodarowaniu 90,00 Mg vvyrob6w azbestowych z podaniem przedmiotu uslugi, daty 

wykonania i odbiorc6w, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do Zapytania ofe11owego, 

2) Dowody potwierdzajqce, ze uslugi zostaly wykonane Jub Sq wykonywane nalezycie. 

Dowodami, 0 kt6rych mowa w pkt 2, Sq : 
a) poswiadczenie w postaci protokolu odbioru lub referencji , 
b) w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn 0 obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia oraz w przypadku 
deklarowania realizacji uslugi - dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy, 
zawierajqcego termin, ilosc i przedmiot swiadczonej uslugi wraz z cenq. 

Ocena spelniania ww. warunk6w udzialu w postypowaniu dokonywana bydzie w oparciu 
o dokumenty zlozone w niniejszym postypowaniu metodq warunku granicznego - spelnia / nie 
spelnia. 

7. 	 INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SrI<; ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONA WCAMI A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRA WNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIE; Z WYKONAWCAMI 

Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami Sq: 
]. Pan Tadeusz Kuchta (wyjasnienia wszelkich spraw technicznych wykonania przedmiotu 

zam6wienia), tel. (0-29) 74 ] 8790 wew. 35 
e-mail: somianka@somianka.pl 

2. 	 Pani Milena Witkowska (wyjasnienia w sprawie procedury) - tel. 29 74 ] 8790 wew. 54 
e-mail: milena.witkowska@somianka.pl 

8. 	 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. 	 Kazdy Wykonawca moze zlozyc tylko jednq oferty. 
2. 	Wykonawca sklada oferty zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego. 
3. Oferta 	 winna bye zlozona na Formularzu oferty, stanowiqcym Zalqcznik nr 1 

do Zapytania ofertowego . 
4. Oferta musi zawierac : 

1) poprawnie wypelniony "Fonnularz oferty" (zal~cznik nr 1); 
2) poprawnie wypelniony wykaz zrealizowanych tub realizowanych uslug (zal~cznik 

nr 2); 
3) kserokopie dokument6w potwierdzajqcych doswiadczenie; 
4) zezwolenie na transport odpad6w niebezpiecznych (wpis do rejestru podmiot6w 

wprowadzajqcych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujqcych 
odpadami prowadzonego przez Marszalka Wojew6dztwa) zgodnie z ustawq z dnia 
14 grudnia 20] 2 roku 0 od padach (Oz. U. z 20 19r. poz. 701 z p6Zn. zm.) I ub umowy 
z firmq transportowq posiadajqcq zezwolenie na transport odpad6w 
niebezpiecznych (wpis do rejestru podmiot6w wprowadzajqcych produkty, 

mailto:milena.witkowska@somianka.pl
mailto:somianka@somianka.pl


na zapytanie 
postaci skan6w 

\Jv ...·/~L<~ tradycyjnq na adres: 
lub dostarczyc osobiscie do pok. 

\JVI..·Ll<j 

podpisanych dokument6w, 

zabezpieczoncJ 

Oferta w postt;powaniu prowadzonym w Zapytania ofertowego na 

Usunit;cie z terenu Gminy Somianka wyrobow zawieraj~cych azbest - pokryc 


dachowych 


otwierac przed dniem ="'::':::':::.J..::=-=-:::"=~~~:.::::....Jo.==..:::....:.c:...;:;.:::..:. 

3. tcnninie nie bydq 
4. blydy bydq poprawiane w odpowiednio art. ust. 

5. art. 90 ust. 1 PZP 
Zamawiajqcemu razqco 

6. skladania ofcrt zmienic lub swoJq 

7. na 

OBLICZENIA CENY 
przedmiot finansowana w ze 

2. W Fonnularzu oferty (Zalqcznik nr Zapytania ofcrtowego) 

3. 

4. 

5. 

podac ceny za 1 
wszystkie koszty 

(ofoliowanie), odbi6r, 
przecinku ). W 

rozpoznane we 
bye okreslona 

mleJSC po 
z rcalizacjq zam6wienia + 

i utylizacja) oraz 
ofertowym nalezy 

o kt6rych mowa w 
wszelkic koszty 

11 marca 

Zapytaniu 
z v,rykonywanicm 

przcdmiotu 

na 

o od 

i gospodaruj 
- w przypadku 

i prowadzonego 
przez Wykonawcs: I. 

niebezpiecznych 
wraz 

6) 
(zal~cznik nr 4). 

uslug 

d 
z pozwolen 

z 

eJektronicznq na adres: 

Somianka

oraz 

do dnia ,,-,=--,,-=;;;.o.;;.;...::;..;:;-=:-



6. 	 Wykonawca musi uwzglydnie w cenie oferty Vvszelkie koszty i sk1adniki niezbydne dla 
prawidlowego i pclnego wykonania zamowienia oraz wszelkie oplaty i podalki wynikajqce 
z obowiqzujqcych przepisow. 

7. 	 Cena podana w ofercie powinna bye wyrazona w z!otych polskicll, z dok1adnosci q 
do dwoch miejsc po przecinku. 

8. 	 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcy w PLN. Cena okresJona w ofercie stanowi 
jedyne wynagrodzenie przyslugujqce Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
bydzie obejmowac wszelkie koszty (zobowiqzania pubhczno-prawne), Jezqce zarowno po 
stronie Wykonawcy jak i Zamawiajqcego 

11. OPIS 	KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ1\CY BE;DZIE SIE; KIEROWAL 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. 	 Zamawiajqcy bydzie ocenia! tylko oferty niepodlegajqce odrzuceniu. 
2. 	 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - jedynym kryterium bydzie cena. Zamawiajqcy 

wybierze oferty spelniajqcq warunki udzialu w postypowaniu, zlozonq przez Wykonawcy, 
ktory zaoferuje najnizszq ceny. 

3. 	 Zamawiajqcy zqda podawania ceny oferty w walucie PLN. Zamawiajqcy nie przewiduje 
rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie miydzy Zamawiajqcym i Wykonawcq bydq 
dokonywanie w walucie polskiej. 

4. 	 Cenq oferowanq brutto bydzie cenq przedmiotu zamowienia opisanego w zapytaniu oraz w 
zalqcznikach do zapytania ofertowego, zawierajqca podatek V AT. 

5. 	 Cena oferowana zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq zamowienia. 

12. 	 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Zamawiajqcy wymaga, by Wykonawca zawar! umowy na warunkach zawartych 
w zalqczniku nr 3 - istotne postanowienia umowy. 

13. 	 INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC 
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZA W ARCIA UMOWY 
W SPRA WIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

1. 	 Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcy, ktoremu udzieli zamowienia, 0 terminie i miejscu 
zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztq elektronicZllq. 

2. 	 W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstqpi od podpisania umowy, Zamawiajqcy 
moze podpisac umowy z Wykonawcq, ktorego oferta uzyskala ko1ejnq najwyzszq liczby 
punktow. 

3. 	 W przypadku otrzymania dwoch identycznych i zarazem najkorzystniejszych ofert, 
Wykonawcy, ktorzy je zlozyli zostanq poproszeni 0 przedstawienie dodatkowych ofert 
w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego, bqdz zaproszeni do dalszych negocjacji. 

4. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia postypowania bez podania 
przyczyny. 

5. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia postypowania w przypadku 
nieotrzymania dofinansowania z WFOS i GW na unieszkodliwienie azbestu. 

14. POZOSTALE INFORMACJE 
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany lub uzupelnienia tresci Zapytania 

Ofertowego, przed uplywem terminu na skladanie ofert. lnformacja 0 wprowadzeniu 

zmiany lub uzupelnieniu tresci Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom. 

jak rowniez zostanie opublikowana na stronie http://www.ugsomianka.bip.org.pl/lezeli 

wprowadzone zmiany lub uzupelnienia tresci Zapytania Ofertowego bydq wymagaly 

http://www.ugsomianka.bip.org.pl/lezeli


przedluzy lermin ia oren 0 czas na 

za \vykonanic przedmiotu zamowienia w formie 

na podstawie odbioru 

potwierdzajqcego uSfugi z urnowq 

w 30 dni od prawidlo\vo 

3. Klauzula informacyjna Rona 
z art. 13 ust. I i 2 . Parlamentu skiego i 16/679 

z kwietnia 16 r. w sprawle ochrony osob fizyeznyeh w zwiqzku 

z osobo\vyeh i w swobodnego takieh danyeh 

o oehronie danyeh) (Dz. Urz. 

administratorem 

Pareele 16b, Somianka. przez 

Administrator powoial Inspektora Oehrony Danyeh Osobowyeh ktory w jego 

imieniu nadzoruje przetwarzania danyeh osobowyeh. Z rOD mozna kontaktowac 

adresem mail: iod-sk@tbdsiedlee.pl; 

lit. b RODO w 

eelu zwiqzanym z 

z terenu Gminy wyrobow 

daehow;ch- znak Zp.11.20 19 w trybie 

- odbiorcami danych osobow;ch bydq osoby lub ktorym 

udost~pniona dokumentacja w oparciu 0 z dnia 6 

2001 r. 0 do informacji publicznej (Dz.U. z 20 16r. 1764 z poin. 

- Pani/Pana z Regulaminem 

udzielenia szacunkowej nieprzekraczajqcej 

rownowartosci Somianka; 

- podanie jest warunkiem umow;; 

decyzje bydq podejmowane w 

sposob stosowanie art. 22 RODO; 

na podstawie art, 15 RODO do danych osobowych PanilPana 

dotyczqcych; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 

na podstawie art. 1 8 RODO prawo od administratora 

danych osobo\vych z zastrzezeniem o mowa wart. 18 ust. 2 

RODO; 

prawo do Ochrony Danych Osobow;ch, uzna 
Pani/Pan, ze nr,.pnll,>,r7'> PanilPana 

RODO; 

me . PanilPanu: 

w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo 

prawo do danych 0 ktorym mowa \\1 art. 

http:Zp.11.20
mailto:iod-sk@tbdsiedlee.pl


na podstav,ie art. 21 RODO pravvo sprzeciwll. wobec przetwarzania danych osobowych. 

gdyz podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 liSt. I lit. 
e RODO. 

15. WYKLUCZENIA 
1. 	 Z udzialu w postypowaniu wykillezeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby) powiqzani 

z Zamawiajqeym osobowo lub kapitalowo. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe 
rozumie siy wzajemne powiqzania miydzy Zamawiajqeym lub osobami upowaznionymi 
do zaeiqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqeego lub osobami wykonujqeymi w 
imieniu Zamawiajqcego ezynnosei zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
proeedury wyboru vvykonawey a vvykonaweq, polegajqee w szezeg6Jnosei 11a: 

a) 	 uezestniezeniu w sp6ke jako wsp61nik sp6lki eywilnej lub sp6lki 
osobowej , 

b) posiadanill co najmniej 10% udzial6w lub akcji, 
e) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, 

prokurenta, pelnomocnika, 
d) 	 pozostawaniu w zwiqz:ku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub 

powinowaetwa w linii prostej , pokrewienstwa lub powinowactwa w 
linii bocznej od drugiego stopnia lub w StOSllnkU przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie oswiadczenia zlozonego przez Wykonawcy zgodnie ze 
wzorem stanowiqeym Zalqeznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

2. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), kt6rzy 
nie spelniq warunk6w udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa w punkcie 5 zapytania 
ofertowego. 

Brak podstaw do wykluezenia z udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie wykazu zrealizowanychlrealizowanyeh podobnych 
rodzajowo uslug 0 wartosci nie mniejszej niz cena za jakq Wykonawca zobowiqzuje siy 
wykonac zam6wienie objyte Zapytaniem ofertowym z podaniem przedmiotu uslugi, daty 
wykonania i odbiorc6w, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego, wraz 
z dowodami potwierdzajqcymi, ze uslugi zostaly wykonane lub Sq wykonywane nalezycie. 

3. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), kt6rzy 
zlozq oferty nie odpowiadajqcq tresci zapytania ofertowego. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie por6wnania tresci oferty Wykonawcy z tresciq 
zapytania ofertowego. 

Zal~czniki: 

1. 	 Zalqcznik nr 1 - Formularz oferty 
2. 	 Zalqcznik nr 2 - Wykaz zrealizowanychl realizowanych uslug 
3. 	 Zalqcznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy 
4. 	 Zalqcznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawey 0 braku przeslanek wykluczenia 

z postypowania 

Zatwierdzam 


