
Nowa Wieś Wielka, 12 maja 2021 r. 
 

Znak: ZPL.271.13.2021.AW 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł 
 

 
Transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy 
86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 
woj. kujawsko-pomorskie 
tel. 52 3206868, fax 52 3206850 
http: www.bip.nowawieswielka.pl 
e-mail: a.wysota@nowawieswielka.pl 

 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy 
Nowa Wieś Wielka. 
Materiały zawierające azbest są składowane na posesjach osób prywatnych i pochodzą z wymiany lub likwidacji 
pokryć dachowych budynków gospodarstw domowych. Odbiór płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy 
nastąpi bez względu na ich postać oraz sposób i miejsce składowania. 
Zakres zamówienia obejmuje: 

1) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią,  
2) uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu w sposób 

uniemożliwiający ich emisję do środowiska,  
3) pakowanie,  
4) załadunek,  
5) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania,  
6) rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku (posiadające odpowiednie 

zezwolenie na unieszkodliwienie tego rodzaju odpadów) odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,  
7) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779). 
 

Ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2013-2020 wynosiła: 

1) w roku 2013 - 42,677 Mg, 
2) w roku 2014 - 57,829 Mg, 
3) w roku 2015 - 75,639 Mg, 
4) w roku 2016 - 51,825 Mg, 
5) w roku 2017 - 56,350 Mg, 
6) w roku 2018 - 93,833 Mg, 
7) w roku 2019 - 39,808 Mg, 
8) w roku 2020 - 58,440 Mg. 
 

Dodatkowe warunki zamówienia: 

a) transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu, ze względu na konieczność dojazdu do 
miejsc trudnodostępnych (wąskie drogi); 

b) zadanie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego; Zamawiający 
będzie przekazywał Wykonawcy nie częściej niż 1 raz w miesiącu wykaz posesji, z których należy odebrać 
odpady; Wykonawca będzie zobowiązany do ich odbioru i przekazania na składowisko odpadów 
niebezpiecznych w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu, o którym mowa powyżej; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest                            
z właścicielem nieruchomości, u którego składowane są te materiały; termin odebrania wyrobów zawierających 
azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości; 

d) odpady zawierające azbest należy deponować na czynnych składowiskach odpadów niebezpiecznych 

wskazanych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032; 
e) Wykonawca będzie dokonywał ważenia odpadów w miejscu odbioru; każdy właściciel posesji będzie potwierdzał 

ilość odebranego odpadu z danej nieruchomości; 

http://www.bip.nowawieswielka.pl/


f) załadunek i transport wyrobów azbestowych winni dokonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest; 

g) transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami  o przewozie towarów 
niebezpiecznych; 

h) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorczej odpadów. 
 

Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219; z późn. zm.), 
b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779), 
c) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1680), 
d) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756), 
e) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia  
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), 

f) rozporządzeniem 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), 

g) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1286), 

h) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzysty-
wania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których 
były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), 

i) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzaju odpadów, które mogą być 
składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110), 

j) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; z późn. zm.), 
k) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

 
 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2021 r. 
 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 
1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają aktualną umowę ze składowiskiem odpadów na przyjęcie odpadów zawierających azbest,  
b) posiadają aktualne zezwolenie na zbieranie oraz transport odpadów niebezpiecznych wydane przez 

właściwy organ, 
c) dysponują osobami, które zostały przeszkolone przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących 

bezpiecznego postępowania, 
d) dysponują środkami transportu przystosowanymi do zbiórki i transportu odpadów zawierających azbest, 

które spełniają warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 756), 

e) zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji materiałów 
zawierających azbest o łącznej wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto.         

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie 
spełnia”  tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jak wyżej, 
w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

   
2) Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą przedłożą: 
a) aktualną umowę ze składowiskiem odpadów na przyjęcie odpadów zawierających azbest,  
b) aktualne zezwolenie na zbieranie oraz transport odpadów niebezpiecznych wydane przez właściwy organ, 

c) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia (załącznik nr 2), 

d) wykaz wykonanych usług (załącznik nr 3). 
 



5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
1) Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r.  

do godziny 12.00. 
2) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień,  

w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
4) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w ust. 1. 
 
 

6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: 
1) Wykonawca wylicza cenę brutto za pakowanie, transport i utylizację 1 tony odpadów azbestowych.  
2) Cena jednostkowa winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi uwzględniające koszty 

transportu, dojazdu, obsługi biurowej, itp. 
3) Rozliczenia za świadczone usługi będą następować wg faktycznie wykonanych usług po cenie jednostkowej. 
4) Zaakceptowana cena jednostkowa będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów czy 

stawek robocizny - jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
5) Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. 

 
 

7. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena. 
 
 

8. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  
Pani Agata Pachocka - inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, tel. 52 320 68 74, 
pok. nr 4. 

 
 
9. POZOSTAŁE INFORMACJE:  

1. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu z zastrzeżeniem pkt. 2. 
2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty,  

a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich 
uzupełnienia. 

3. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie. 
4. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny 

lub kosztu, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie                       
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi  
z odrębnych przepisów. Oferta może zostać uznana za zawierającą rażąco niską cenę w szczególności w sytuacji 
kiedy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej  
o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert. 

5. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną oraz zamieści informację  
na stronie internetowej www.bip.nowawieswielka.pl . 

6. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania. 
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Okres związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
11. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 24 maja 2021 r. 
12. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 2 dni  

od daty otrzymania informacji o wyborze oferty. 
13. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest 

prowadzone wg uproszczonych zasad. 
14. W związku z realizacją wymogów 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) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz                                     
o przysługujących prawach w związku z tym:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, 86-060 Nowa Wieś 

Wielka ul. Ogrodowa 2.  
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod mailem: kancelaria@nowawieswielka.pl.  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.  
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.  

http://www.bip.nowawieswielka.pl/


6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w uzasadnionych 
przypadkach usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu wykonania 

swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl.  
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa,                              

w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.  
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie 
3. Wykaz wykonanych usług 
 
 
 

 

 


