
Gmina Pakosławice 

     Reńska Wieś 1 

48-314 Pakosławice 

RRG.271.2.2021.KB                Reńska Wieś, 06 lipca 2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO 

Prowadzone na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)  

Wójt Gminy Pakosławice zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: „USUWANIE 
WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY PAKOSŁAWICE -2021 ROK” 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Pakosławice reprezentowana przez Adama Raczyńskiego – Wójta Gminy  
Adres do korespondencji: Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice 
tel. 77 435 76 14 
 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz załadunek, wywóz  
i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach 
zlokalizowanych na terenie Gminy Pakosławice. Przewidywana ilość wyrobów zawierających 
azbest to ok. 3773 m2 = 52,82 Mg (przyjmując, że 1 m2 płyty waży 14 kg), w tym: 
a) demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  

z pokryć dachowych w ilości ok. 2550 m2 – tj. ok. 35,70 Mg,  
b) załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na 

nieruchomościach w ilości ok. 1223 m2 – tj. ok. 17,12 Mg. 
Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania. 

UWAGA ! 
Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia 
określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez 
właścicieli nieruchomości składających wnioski. Dlatego ostateczne ilości odpadów, 
przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków 
technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych 
ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest 
zaleca się dokonania wizji w miejscach określonych w załączniku nr 2 do 
niniejszego zapytania.  

1. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź 
nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, Wykonawca robót 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu ryczałtowy wykaz kosztów robót na 
poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone 
będzie ryczałtowo tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji 
robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega 
negocjacji.  

2. Warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących  
w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest w 2021 
roku. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru którejkolwiek ze 
złożonych ofert. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania 
wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają zostać 
wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny 
dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy niż do dnia 31.10.2021 r.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów 

zawierających azbest właściwemu: 

− organowi nadzoru budowlanego, 

− okręgowemu inspektorowi pracy,  

− Państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 
Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 
prac. 

b) Dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem trzech kopii 
dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na usunięciu 
wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania). 

c) Opracowania szczegółowego harmonogramu prac i przekazania go Zamawiającemu.  
6. Ważenie zdemontowanych i odebranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać 

się w obecności właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca 
dokonuje ważenia, a z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące 
informacje:  

− adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest, 

− powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów 
zawierających azbest. 

7. Po dokonaniu demontażu (lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów) wraz 
z unieszkodliwieniem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie 
zamawiającemu: 

a) Protokołu odbioru podpisanego przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

b) Oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu 
z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych  
(§ 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 ze zmianami) wraz z wykazem nieruchomości, 
których oświadczenie dotyczy. 

c) Karty przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na 
odpowiednim składowisku odpadów azbestowych, wraz z ich zestawieniem (nie ma 
potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu np. od wykonawcy do firmy 
transportowej). 
Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone: 
− dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów; 
− poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów; 
− dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby 

zawierające azbest; 
− wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości. 

8. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo 
nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami.  

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779); 
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b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 
1219); 

c) ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1618); 

d) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2021 
r. poz. 756); 

e) Rozporządzenia 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 nr 71 poz. 649 ze zmianami); 

f) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 
2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2005 Nr 216 poz. 1824); 

g) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31); 

h) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333); 

i) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Rozpoczęcie robót – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Gminę 
Pakosławice umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

2. Zakończenie robót – do dnia 31.10.2021 r. 
3. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji  - do dnia 06.11.2021 r. 
 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału  
w postępowaniu: 

1. Posiadają odpowiednie dokumenty i decyzje uprawniające do wykonywania 
określonej działalności, tj.: 
− aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, wydane w trybie 

przepisów ustawy o odpadach, 
− umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający 

przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe odpadów zawierających azbest na 
składowisko, 

− decyzje dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające 
azbest na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie,  

− opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 50.000,00 złotych (wraz  
z dowodem opłacenia polisy).  

   2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 
 
a) dysponują co najmniej dwoma osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, 

przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.)  



w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego 
postępowania.  

 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub złożona osobiście w Urzędzie 
Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice w pokoju nr 5 (sekretariat). 

 

 Termin składania ofert do 14 lipca 2021 r. do godz. 1000 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy umieścić  
w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia.  

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

Urząd Gminy Pakosławice 
Reńska Wieś 1 

48-314 Pakosławice 

Oferta na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice  
– 2021 r.” 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
1. Jedynym kryterium oceny jest cena (100%) realizacji zamówienia.  
2. Zaproponowane ceny będą porównywane z innymi ofertami.  

3. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena), zostanie podpisana 
umowa.  

4. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

5. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
7. Ceną ofertową będzie suma wszystkich obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do 

zapytania ofertowego zgodnie z zakresem wymienionym w pkt II. zapytania ofertowego – 
„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.  

8. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia 
(demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie azbestu). 

9. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu Ofertowym” 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 
ofert. 

VII. OSOBA DO KONTAKTÓW 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest  Karolina Białożyt - tel. 
77 435 76 14 wew. 106, e-mail: k.bialozyt@pakoslawice.pl 

UWAGA! 

Do  formularza ofertowego należy załączyć: 
1. Uzupełniony o wartość robót brutto wykaz nieruchomości objętych demontażem, 

zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest  
(załącznik nr 2). 

2. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego zezwolenia na transport 
odpadów zawierających azbest, wydanego w trybie przepisów ustawy o odpadach.  

k.bialozyt@pakoslawice.pl
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3. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy z zarządzającym 
składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe 
odpadów zawierających azbest na składowisko. 

4. Kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem decyzji dla właściwego składowiska, na 
którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 
poprzez składowanie. 

5. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności. 
Brak któregokolwiek z powyższych załączników spowoduje odrzucenie oferty !! 
 

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 - Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,  że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice 
reprezentujący Urząd Gminy Pakosławice, z siedzibą w Reńskiej Wsi 1, 48-314 Pakosławice.  
Z administratorem – Wójtem Gminy Pakosławice można skontaktować się osobiście lub 
pisemnie na adres siedziby administratora;  

b) dane kontaktowe administratora: Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, 77 435 76 14,  
e-mail: ug@pakoslawice.pl; 

c) Administrator – Wójt Gminy Pakosławice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani / Pan skontaktować pisemnie poprzez adres mailowy: iod@pakoslawice.pl.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych; 

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy 
niniejsza zaproszenie, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;  

e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1229), dalej „ustawa 
Pzp”; 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

i) posiada Pani/Pan prawo: 
− dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
− do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
− żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

        WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE 

                  ADAM RACZYŃSKI 

mailto:ug@pakoslawice.pl


Załączniki: 
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Pakosławice objętych demontażem, zbieraniem, 
transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest  
Załącznik nr 3 – Projekt umowy  


