
Białe Błota, dnia 18.08.2021 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Opis zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbieraniu, załadunku, transporcie oraz 

utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości około 83 Mg (35 nieruchomości) oraz 

demontażu, odebraniu, załadunku, transporcie i utylizacji  wyrobów zawierających azbest w 

ilości około 2 Mg (2 nieruchomości) z budynków mieszkalnych, gospodarczych, posesji 

znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota ( 37 nieruchomości). Wyroby zawierające azbest 

przygotowane są do odbioru na paletach – zlokalizowane przy danych nieruchomościach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

zamówienia o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest 

objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Rozliczenie 

wartości zamówienia nastąpi wg. ceny jednostkowej za zebraną tonę. 

 Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w 

obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu 

odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej 

następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego 

odbierane są odpady zawierające azbest, miejsce odbioru odpadów, datę odbioru, 

ilości odebranych odpadów w Mg, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi. 

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT 

za wykonane usługi.  

 Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót 

i oczyszczenia z azbestu.  

 Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska.  

 Do faktury należy dołączyć protokół końcowy odbioru prac z zakresu usuwania i 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białe Błota. 

 Do faktury należy dołączyć harmonogram przeprowadzonych prac ( imię nazwisko 

właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, data wykonania prac, rodzaj płyty, 

rodzaj budynku skąd pochodził azbest, masa odpadów zawierających azbest w Mg). 

 

Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami,  



2. Urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być 

dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w odrębnych 

przepisach,  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwa 

ruchu, oznakowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu, oraz 

za powstałe wypadki z tytułu niedochowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, 

sanitarnymi, ochrony środowiska.  

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonywania 

usług. 

Termin wykonania zlecenia: zlecenie należy wykonać do dnia 30 października 2021 r. 
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