GO.271.1.2017.MM

Lubicz, dnia 04 maja 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zaprasza do złożenia
oferty na wykonanie następującego zamówienia:
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Lubicz”.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Lubicz w roku 2017.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.
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 Lubicz. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających
azbest, tj. płyt azbestowo–cementowych z pokryć dachowych do demontażu,
transportu i unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została
określona przez Zamawiającego na około 56,925 Mg.
Ilość miejsc, z których należy zdemontować i przetransportować do utylizacji wyroby
azbestowe – 28 posesji w miejscowościach: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec,
Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Krobia, Lubicz Górny, Mierzynek, Młyniec Drugi,
Nowa Wieś, Rogowo, Rogówko, Złotoria.


prace związane z transportem i unieszkodliwianiem azbestu z posesji położonych na
terenie gminy Lubicz.
Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do transportu i unieszkodliwiania
została określona na około 10,857 Mg.
Ilość miejsc, z których trzeba odebrać odpady azbestowe – 9 posesji
w miejscowościach: Brzezinko, Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Nowa Wieś, Rogowo,
Rogówko.

2. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nazwisk osób
oraz adresy nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, wraz ze wstępnym
harmonogramem wykonania prac, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie

3.

4.

5.

6.

realizacji zadania wykaz może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do
przetwarzania otrzymanych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji
niniejszego zamówienia. Zabronione jest udostępnianie ich innym podmiotom
i osobom trzecim, a po zrealizowaniu zlecenia Wykonawca obowiązany jest
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich na okres ich archiwizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów
zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane
prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla
właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 10 października 2017 r.
Wykonawca jest obowiązany do przekazania Zamawiającemu uaktualnionego
harmonogramu wykonania prac w terminie do 23 maja 2017 r.
Po każdym dokonanym demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu oraz transporcie
i unieszkodliwianiu, wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania
odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz
wagowo) oraz 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.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo
nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi robotami.
Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości 70% i budżetu Gminy
Lubicz w wysokości 30%.

Sposób obliczenia ceny:
Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego tj. 56,925 Mg x …zł/Mg
oferty = Y zł; 10,857 Mg x …zł/Mg oferty = X zł; Cena oferty: X + Y = Z zł dla celów
porównania ofert.
Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Od podpisania umowy do dnia 10.10.2017 r.
Kryteria oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie 1 Mg
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu
ofertowym stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia
publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) 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.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty do 18.05.2017 r.
Termin, miejsce i sposób składania ofert:
1. Osobiście do dnia 12.05.2017 r. do godziny 15:00 w biurze podawczym Urzędu
Gminy w Lubicz , pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21 , 87-162
Lubicz Dolny.
2. W przypadku przesyłek pocztowych do dnia 12.05.2017 r. na adres: Urząd Gminy
Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny - liczy się data stempla pocztowego.
3. Elektronicznie na adres e-mail: odpady@lubicz.pl lub e-mail: go@lubicz.pl
Warunki udziału Wykonawcy:
1. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania;
b. parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
c. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert; o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
d. oświadczenie o przeszkoleniu pracowników, którzy będą realizowali
zamówienie w zakresie BHP zgodnie z 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. nr 216, poz. 1824)
e. kopię umowy wstępnej ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie
unieszkodliwiania
odpadów
niebezpiecznych
zawierających
azbest
w województwie kujawsko-pomorskim;
f. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest
wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby
uprawnione do reprezentacji – wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
g. opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (na kwotę co najmniej 100.000 zł.)
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jako
dokument potwierdzający ekonomiczną zdolność wykonawcy do realizacji.
2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Lubiczu ul. Toruńska 21, 87-162
Lubicz Dolny, pok. nr 1, pod nr telefonu 56 621 21 28.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
……………………………………
(miejscowość, data)
…………………………………..
(pieczęć oferenta)
OFERTA
Dotycząca zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zlecenia o wartości poniżej
30 000 euro
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Lubicz”.
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz firmy…..……………….………………………………..………
………………………………………………………………………………………..………….
( pełna nazwa i adres firmy )
Nr telefonu: ….............................................................................................................................
Numer faksu : ………………………………………………………………………………......
Numer REGON : ….....................................................................................................................
Numer NIP : ……………………………………………………………………………............
nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania pn.
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Lubicz”.
1. SKŁADAM (Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z zapytaniem ofertowym.
2. OŚWIADCZAMY(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału
w postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami
i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową:
a) Cena netto za transport i utylizację………………………………………………...…zł/Mg
Słownie : ……………………………………………………………..………….
VAT : ……………………………………………………...…………………… zł
Słownie : ………….…………………………………………………………….
Cena brutto : …………………………………………………………………… zł
Słownie : ………………………………………………………………………..
b) Cena netto za demontaż, transport i utylizację ………………………………………zł/Mg
Słownie : ……………………….……………………………………………….
VAT : …………………………………………………...……………………… zł
Słownie : ……………………………………………………………………….
Cena brutto : …………………………………………………………………… zł
Słownie : ………………………………………………………………………..

Cena oferty nie może przekroczyć:
Xxx Mg (transport + utylizacja) x cena jednostkowa brutto (zł/Mg) = X zł.
Yyy Mg (demontaż + transport + utylizacja) x cena jednostkowa brutto (zł/Mg) = Y zł.
Gdzie:
Xxx – rzeczywista ilość materiałów zawierających azbest, które zostały odebrane do
utylizacji,
Yyy – rzeczywista ilość materiałów zawierających azbest, które zostały zdemontowane
i odebrane do utylizacji.
4. ZOBOWIĄZUJĘ/(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie
podanym w zapytaniu ofertowym
5. AKCEPTUJĘ/(MY) warunki płatności określone przez Zamawiającego.
6. UWAŻAM/(Y) SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania
ofert.
7. OŚWIADCZAM/(Y), że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do
zawarcia umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. OSOBĄ UPOWAŻNIONA do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia
nam zamówienia jest :.............................................................., tel. .............................................

............................................... dnia ............................................

……………………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Wzór umowy
UMOWA NR ……………………….2017
zawarta w dniu .............................2017 r. w Lubiczu Dolnym, pomiędzy:
Gminą Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, REGON 871118715, NIP 8792617506
reprezentowaną przez Wójta Gminy Lubicz – Pana Marka Olszewskiego,
zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
firmą ...........................................................................................................................z siedzibą
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez .........................................., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania
o cenę do 30 000 euro, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zamówienie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Lubicz”.
§2
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Szczegółowy zakres rzeczowy prac będących przedmiotem umowy określa zapytanie
ofertowe, będące integralną częścią niniejszej umowy.
Planowana ilość do demontażu, transportu i unieszkodliwienia może ulec
zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości.
Dane właścicieli posesji oraz adresy nieruchomości, z których należy usunąć azbest
zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów
zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane
prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla
właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 10 października 2017 r.
Wykonawca jest obowiązany do przekazania Zamawiającemu uaktualnionego
harmonogramu wykonania prac w terminie do 23 maja 2017 r.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić co najmniej na 3 dni przed wejściem na teren
posesji z jej właścicielem i poinformować Zamawiającego o terminie wykonania
usługi.
Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów
powstałych w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej
odpadu i karcie przekazania odpadu.
Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie
zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest odbywa się po
zakończeniu wykonywania usługi na danej nieruchomości w obecności właściciela
nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia
i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje:
imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady
zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę

8.

9.

10.
11.

odbioru, ilość odebranych odpadów (powierzchnię, masę) oraz dokumentację
fotograficzną.
Zakończenie prac na każdej posesji będzie udokumentowane oświadczeniem
(załącznik nr 2 do umowy), o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych.
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu karty przekazania odpadów jako dokumenty
potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada
zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu
zestawienie kart przekazania odpadów z poszczególnych nieruchomości stanowiących
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządza protokół odbioru końcowego
(załącznik nr 1 do umowy).
Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania otrzymanych danych osobowych
tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Zabronione jest
udostępnianie ich innym podmiotom i osobom trzecim, a po zrealizowaniu zlecenia
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich na okres
ich archiwizacji.
§3

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,
b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 ze. zm.),
d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r.
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 2005r. Nr 216, poz.1824 ze zm.),
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 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm),
g) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31 ),
h) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze
zmianami),
i) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz.1126).
§4
Termin rozpoczęcia prac od dnia 23 maja 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.
Jako termin rozpoczęcia prac będzie traktowany termin złożenia w siedzibie
Zamawiającego uaktualnionego harmonogramu wykonania prac, a termin zakończenia
– termin wystawienia kończącej faktury z załącznikami.

§5
1. Wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace (z podatkiem od towarów i usług)
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynosić:
a) ilość rzeczywista Mg x stawka jednostkowa brutto (transport , utylizacja),
b) ilość rzeczywista Mg x stawka jednostkowa brutto (demontaż, transport
i utylizacja).
2. Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej na
Gminę Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, posiadający nr NIP: 8792617506.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru w terminie do 13
października 2017 r. Do protokołu należy załączyć dokumenty, o których mowa w §2
ust.6, ust.7 i ust.8.
3. Za realizację zadania należy wystawiać fakturę w terminie określonym w § 5 ust.2.
Wynagrodzenie będzie zapłacone przelewem bankowym na konto wskazane przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
Płatnikiem Zamawiającego jest Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.
§6
Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:
1. Nadzorującym wykonanie usługi w imieniu Zamawiającego będzie Katarzyna
Widlińska i Maciej Markowski.
2. Odpowiedzialnym za wykonanie usługi w imieniu Wykonawcy będzie
...........................................................................................................................................
§7
1. W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy przez którąkolwiek ze stron,
strona która odstąpi od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej
w wysokości 2 % wynagrodzenia obliczonego za cały okres trwania umowy, liczona
jako iloczyn wstępnie szacowanej ilości pomnożona przez wysokości stawek
jednostkowych.
2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w rozpoczęciu prac
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w wysokości 0,1% kwoty
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 4 niniejszej
umowy.
3. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody stron przysługuje
prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia się za dotychczas wykonaną
usługę.
§8
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

b) Wykonawca rażąco narusza warunki umowy, a w szczególności wykonuje usługę
z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie przy pracach związanych z usuwaniem
azbestu.
§9
1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem mienia
podczas wykonania usługi.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody
spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją
niniejszego zamówienia.
4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych
wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów.
5. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla
wykonywanych usług oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren
prowadzonych prac wraz z zapleczem.
§ 10
Zmiany do umowy będą mogły być dokonane pod warunkiem szczególnych
okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy oraz pod
warunkiem, że nie będą niekorzystne dla Zamawiającego. Wszelkie zmiany niniejszej
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy o Finansach Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy trzy
dla Zamawiającego.

Zamawiający

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Lubicz

Wykonawca

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert o charakterze zbliżonym do przedmiotowego
zamówienia.

1.

2.

3.

Nazwa
zadania

Zamawiający

Opis zakresu
prac

1

2

3

Okres
realizacji
(rozpoczęcie,
zakończenie)
4

Dokumenty
potwierdzające
należyte wykonanie
5
Protokół odbioru
wykonania
z dnia
……………………..
Referencje z dnia
………………
Protokół odbioru
wykonania
z dnia
……………………..
Referencje z dnia
………………
Protokół odbioru
wykonania
z dnia
……………………..
Referencje z dnia
………………

Załącznik nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
Spisany w dniu …………………..
1. Zamawiający: Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny,
2. Opis zamówienia i wykonanych usług
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresy nieruchomości:
1)
2)
3. Wykonawca…………………………………………………………………………….
4. Wykonanie

usługi

rozpoczęto

dnia

……………………..

zakończono

dnia

…………………
5. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest:
………… m2, …………………………. Mg
6. Komisja w składzie:
Zamawiający:

Wykonawca:

a) …………………………….
b) …………………………….
c) …………………………….

a) …………………………………
b) …………………………………
c) …………………………………

7. Komisja w składzie j. w. po dokonaniu oględzin wykonanej usługi stwierdza, że usługi
wykonane zostały zgodnie/nie zgodnie z zamówieniem, bez usterek/z usterkami
…………………………………………………………………………………………..
Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia …………………………………..
Uwagi Zamawiającego
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….….…………………………………
PODPIS KOMISJI:
Zamawiający:
a) …………………………….
b) …………………………….
c) …………………………….

Wykonawca:
a) …………………………………
b) …………………………………
c) …………………………………
Załącznik nr 2 do Umowy

…………………………. r.
(pieczątka firmowa)

(miejscowość, data)

Oświadczenie
……………………………………...……………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)

oświadcza, że wykonywał(-a) prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest
(płyty faliste/płyty płaskie*) z budynku mieszkalnego/gospodarczego/ ………………….…*
stanowiącego własność ...………..………………………..…, a położonego w miejscowości
(imię i nazwisko właściciela budynku)

…………………………….…………

przy

ul.

…………………………….

Nr

……

na podstawie umowy/zlecenia* Nr ………………. z dnia ……………… r.
Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 3 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 ze
zmianami):
1. prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
2. teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest
i jest wolny od pyłu azbestowego,
Powierzchnia dachu/ścian* z którego usunięto wyroby zawierające azbest wynosi ……… m 2,
natomiast łączna masa odpadów zawierających azbest przejęta od właściciela budynku
i przekazana na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych
………………………………………………………………………………………………...…
(wpisać nazwę i adres firmy zarządzającej składowiskiem)

………………………………………….…………………………

w

…………………….

wyniosła ………... Mg.
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane
są prawdziwe.

……………………………………….
(pieczęć i podpis składającego oświadczenie)

Złącznik nr 3 do Umowy

Zestawienie kart przekazania odpadów zawierających azbest w celu jego
unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych

Lp.

Nr karty

Data
wystawienia
karty

Posiadacz
przekazujący
odpady

Transportujący
odpady

Przejmujący
odpady na
składowisko
celem
unieszkodliwienia

Miejsce
utylizacji
odpadów

Rodzaj
Unieszkodliwionych
odpadów

Masa
odpadów
poddanych
utylizacji
[Mg]

