
                                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE   NR WOŚ.6232.1.3.2018
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO.

Gmina Miejska Starogard Gdański na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 ze zm.)
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard
Gdański  -  2018”.

Przedmiot zlecenia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy
Miejskiej Starogard Gdański w roku 2018.

Nazwa i adres zleceniodawcy:
Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  prac  związanych  z  demontażem,

transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
stanowiących  budynki  mieszkalne  i  gospodarcze  na  terenie  Gminy  Miejskiej
Starogard Gdański.
Szacunkowa  ilość  wyrobów  zawierających  azbest  została  określona  przez
Zamawiającego łącznie na około 94,67 Mg, z tego:
 39,69  Mg  prac  związanych  z  transportem  i  unieszkodliwianiem wyrobów

zawierających azbest,
 54,98 Mg  prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem

wyrobów zawierających azbest.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości,
na  których  będzie  dokonany  demontaż  pokryć  dachowych,  przy  czym  Zamawiający
zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ustalenia  daty  i  godziny  wykonania  prac
polegających  na  usunięciu  wyrobów  zawierających  azbest  z  właścicielem
nieruchomości,  u  którego  mają  być  wykonane  prace.  W  celu  uniknięcia
ewentualnych szkód np. wskutek zalania obiektu po opadach atmosferycznych,
kwestie związane z zabezpieczeniem dachów winny być rozstrzygnięte  pomiędzy
wykonawcą  robót  a  właścicielem   obiektu,   np.  w  formie  odrębnej  umowy.
Zamawiający  nie  będzie  ponosił  kosztów  związanych  z  zabezpieczeniem
budynków  przed  zalaniem.  Termin  odebrania  wyrobów  zawierających  azbest
powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do
dnia 17.10.2018 r.

3. Po dokonanych demontażach wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy
Zamawiającemu  karty  przekazania  odpadów niebezpiecznych  na  składowisko,
potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo) wraz z oświadczeniem od
kogo  pochodziły.  Ponadto  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. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo
nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi robotami.

5. Zadanie  będzie  współfinansowane  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański.

Sposób obliczenia ceny:
Cena  dla  celów  porównania  ofert  zostanie  obliczona  wg  złożonego  Formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Termin  prac  związanych  z  demontażem,  transportem  i  unieszkodliwianiem  wyrobów
zawierających azbest oraz odebraniem wyrobów zawierających azbest: 

 od podpisania umowy do dnia 17.10.2018 r. 
 termin rozliczenia z Zamawiającym: do dnia 31.10.2018 r.

Kryteria oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna najniższa cena brutto za wykonanie

1 Mg pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Cenę za wykonanie  przedmiotu  zamówienia należy przedstawić  w Formularzu

ofertowym,  stanowiącym odpowiednio  załącznik  nr  1  do  niniejszego zapytania
ofertowego.

3. Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania  dotyczące  wykonania
zamówienia  publicznego  (demontaż,  zbieranie,  transport  i  unieszkodliwianie
azbestu)  oraz  musi  być  podana  w  polskich  złotych  cyfrowo  i  słownie  z
wyodrębnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT),  do  dwóch  miejsc  po
przecinku.

4. Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wyłącznie  koszty  związane  z
wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz  warunkami  stawianymi  przez
Zamawiającego.

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

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę  należy  złożyć  poprzez   platformę  zakupową    pod  adresem
https://platformazakupowa.pl/starogard_gdanski w terminie do dnia 12  lipca 2018 r. do
godziny 10:00 .

Wymagania,  jakie  powinien  spełniać  Wykonawca  zamówienia  w  zakresie
dokumentów i oświadczeń:

I. Na etapie składania oferty:
1. Kopię polisy ubezpieczeniowej.
2. Kopię dokumentów  potwierdzających uprawnienie  Wykonawcy do wykonywania

działalności   związanej  z  usuwaniem wyrobów niebezpiecznych  zawierających
azbest.

3. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4. Oferta powinna zawierać: 
 wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego

zapytania ofertowego;
 parafowany  projekt  umowy  stanowiący  załącznik  nr  2  do  niniejszego

zapytania ofertowego;
5. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
II. Na etapie zawarcia umowy:

      1. Opracowany przez Wykonawcę harmonogram  prac.



     III. Na etapie rozliczenia umowy:
      1. dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na 
          zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu 
          organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 
          oraz właściwemu państwowemu inspektorowi  sanitarnemu – zgodnie ust.2 
          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 r. nr 71 poz. 649 z późn. 
          zm. - np. potwierdzenie nadania.
         2. dokumenty wymienione w § 2. pkt 5 projektu umowy.

Dodatkowe  informacje  udzielane  są  w Wydziale  Ochrony  Środowiska  Urzędu
Miasta w Starogardzie Gdańskim, pod nr telefonu 58 561 37 78, ul. Zblewska 18,
pok. nr 127.


