Kowalewo Pomorskie, 09.05.2016
OŚRiEG.271.3.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZADANIE: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY KOWALEWO POMORSKIE
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684 29 75 fax. (56) 684 10 71
e – mail: um.kowalewo@wp.pl
strona internetowa: http://www.kowalewopomorskie.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r., poz. 2164) nie przekracza równowartości kwoty 30 000
euro. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr
44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia
zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach
równowartości kwoty 30 000 euro.
Realizacja zamówienia będzie finansowana w 100% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Płatnikiem za realizację zamówienia będzie Gmina Kowalewo
Pomorskie.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia
jest realizacja
zadania
pn. „Demontaż, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie”.
2. Przewidywany zakres prac:
1) demontaż pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych,
2) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) ważenie płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z przeprowadzonej
czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące
informacje: imię i nazwisko osoby od której odbierane będą odpady, wskazanie miejsca
odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów, rodzaj odpadu, podpis właściciela,
4) przygotowanie transportu i załadunek,
5) uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz
oczyszczenie terenu z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający emisji do środowiska,
6) transport i przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie
na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.
3. Ponadto Wykonawca w ramach oferty zapewnia również:
1) organizację i zabezpieczenie placu robót,
2) naprawę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac lub prac
Podwykonawcy,
3) załatwienie wszelkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Szacunkowa ilość likwidowanych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Kowalewo Pomorskie została szczegółowo określona w załączniku Nr 2 i wynosi łącznie

ok 133,92 Mg.
5. Przyjmuję się, iż 1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych waży 16 kg.
6. Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsc wykonywania
usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie
ilościowym, w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje
się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż oraz odbiór wyrobów
zawierających azbest.
9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.Dz. U. z 2013r., poz.
1232 z późn. zm.),
3) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(tj. Dz. U. z 2004r., Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),
4) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227,
poz. 1367 z późn. zm.),
5) 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 2005r., Nr 216, poz. 1824),
6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
z 2004 roku Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
7) 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).
10. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie
dostarczenie Zamawiającemu ( w 2 egzemplarzach):
1) oryginał Karty przekazania odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973).
2) protokół odbioru wykonywanych prac, zawierającego m.in. określenie właścicieli i
adresy nieruchomości objętych przedsięwzięciem oraz powierzchnię i masę
unieszkodliwionych odpadów oraz oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac
związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3
Rozporządzenia 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).
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2016r.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadać wiedzę i doświadczenia,
3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
złoży:
1) decyzję właściwego organu administracji publicznej wydaną na podstawie art. 31 ust. 3
lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - w zakresie zbierania,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres
obowiązywania przynajmniej do 31.12.2016r, lub zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., lub inny
obowiązujący na cały 2016 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1
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 2004r. Nr 71, poz. 649),
2) umowę ze składowiskiem uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających
azbest.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, należy dołączyć:
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
związanej z przedmiotem zamówienia.
VI. WYMAGANE ELEMENTY OFERTY
1. Oferta powinna:
1) być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, stanowiącym
załącznik do zapytania ofertowego (załącznik nr 1);
2) być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą komputera, maszyny
do pisania lub ręcznie oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania
oświadczenia woli. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest
dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa;
3) zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w
treści niniejszego zapytania. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z
zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami.
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności
określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie
Wykonawcy.
3. Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być
potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty
lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w
ofercie.
4. Oferent musi złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania
formularzu – ofercie.
5. Zamawiający będzie wzywać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu lub którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od
powiadomienia.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1-4,
(załącznik nr 3),
2) decyzję właściwego organu administracji publicznej wydaną na podstawie art. 31 ust. 3
lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - w zakresie zbierania,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres
obowiązywania przynajmniej do 31.12.2016r., lub zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., lub inny
obowiązujący na cały 2016 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1
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,
3) umowę ze składowiskiem uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających
azbest,
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
związanej z przedmiotem zamówienia,
5) wykaz wraz z potwierdzeniem (referencje) należytego wykonania przedmiotu
zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 1
usługi porównywalnej do przedmiotu niniejszego postępowania, tj.„Demontaż, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” za wartość co najmniej 50 tyś zł.
brutto.
VII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA
1. Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT,
Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Stawka przedstawiona w ofercie ma być stawką jednostkową wyrażoną w zł/Mg odrębnie
dla usługi z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem i odrębnie dla usługi transportu
i unieszkodliwienia azbestu.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako suma iloczynów wskazanych w ofercie
cen jednostkowych brutto i faktycznych ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających
azbest.
5. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się
z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje
mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące
przedmiotu zamówienia, zakresu robót, kosztów materiałów niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.
6. Wynagrodzenie zostanie rozliczone jednorazowo, na podst. faktury VAT/rachunku
wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania w/w
faktury/rachunku. Zapłata zostanie dokonana jedynie do kwoty wynikającej z ilości
rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów.
VIII. OPIS KRYTERIUM I SPODOBU DOKONANIA OCENY OFERT
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena – 100%.
IX TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej
zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
oraz oznaczona: Zapytanie ofertowe na realizację zadania „Demontaż, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie”
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przez
wyznaczonym terminem otwarcia.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.05.2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskie, Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo
Pomorskie. Oferta może być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub
złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby
Zamawiającego.
X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy składające ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
Edyta Jasińska – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3, 56 6842975.
Agnieszka Szewczyk – podinspektor Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3, 56 6842975.
XII FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania
przyczyny.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu
podpisania umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
XIII ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Przedmiar robót (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 3).
4. Projekt umowy (załącznik nr 4).
A.Szewczyk

Z up. BUMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca – Pełnomocnik Burmistrza

Załącznik Nr 1
...............................................

(pieczęć wykonawcy)

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
FORMULARZ OFERTOWY
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON............................................................................ Nr NIP ..........................................................................
Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................
e-mail .............................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na realizację zadania pn. :

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”.
składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności za cenę ogółem ryczałtową brutto:
................................................................................................................................................
(słownie : ...........................................................................................................................),
w tym:
wartość netto: ......................................................................................................................
(słownie: ................................................................................................................. złotych)
podatek VAT : ....................................................................................................................
(słownie:................................................................................................................... złotych)

w tym:
za 1 Mg azbestu (demontaż, transport i utylizacja) …....................................... netto
….............................................. brutto, (słownie: ….......................................................)
za 1 Mg azbestu (transport i utylizacja) …........................................................... netto
….............................................. brutto, (słownie: ….......................................................)

Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, opakowanie odpadów
azbestowych, koszty dojazdu itp.
1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 30 września
2015r.
2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do zapytania
ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, przedmiarem robót i nie
wnosimy zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania Oferty.
5. Podwykonawcom zamierzam powierzyć do wykonania następującą część zamówienia:
/jeżeli dotyczy/.................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się :
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................

..............................., dn. ..............................

......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2
(pieczęć Wykonawcy)
PRZEDMIAR ROBÓT
I

Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu

RAZEM

MG

cena jednostkowa

wartość netto

wartość brutto

cena jednostkowa

wartość netto

wartość brutto

Adres obiektu, z którego demontowany jest azbest oraz nr działki
1)

Sierakowo 19, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 102/2 obręb Sierakowo

3,10

2)

Kiełpiny 24, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 21 obręb Kiełpiny

10,70

3)

Kiełpiny 8, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 93/2 obręb Kiełpiny

11,01

4)

Chełmoniec 28, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 23 obręb Chełmoniec

8,50

5)

Zapluskowęsy 8, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr 138 obręb Zapluskowęsy

3,93

6)

Plac Wolności 7, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 169 obręb Kowalewo Pom. 03

3,15

7)

ul. Odrodzenia 38A, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 185/1 obręb Kowalewo Pom. 02

2,20

8)

Zapluskowęsy 2, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 308 obręb Zapluskowęsy

5,82

9)

Nowy Dwór, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 223 obręb Nowy Dwór

0,63

10) Plac 700 – lecia 8, 87 -410 Kowalewo Pom.; nr działki 102 obręb Kowalewo Pom. 04

2,83

11) Napole 16, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 151obręb Napole

3,15

12) ul. Jaśminowa 20, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 127 obręb Kowalewo Pom. 01

1,89

13) ul. Poziomkowa 14, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 165 obręb Kowalewo Pom. 01

2,04

14) Wielkie Rychnowo 90A, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 219/4 obręb. Wielkie Rychnowo

2,36

15) Pluskowęsy 24/1, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 264 obręb Pluskowęsy

1,34

16) ul. Młyńska 6, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 71 obręb Kowalewo Pom. 04
RAZEM
II

Transport i unieszkodliwianie azbestu
Właściciel obiektu

3,15
65,80

RAZEM

MG

Adres posesji, z której wywożony jest azbest oraz nr działki

1)

Wielkie Rychnowo 86, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 241/2 obręb Wielkie Rychnowo

3,15

2)

ul. Drzymały 22, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 223 obręb Kowalewo Pomorskie 02

2,99

3)

Frydrychowo 1, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 81/1 obręb Frydrychowo

3,15

4)

Wielkie Rychnowo 50, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 103 obręb Wielkie Rychnowo

3,15

5)

Lipienica 5, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 25/7 obręb Lipienica

1,42

6)

ul. Poziomkowa 5, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 154 obręb Kowalewo Pom. 01

2,04

7)

Wielkie Rychnowo 55, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 95/1 obręb Wielkie Rychnowo

1,57

8)

Frydrychowo 51, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 9/3 obręb Frydrychowo

4,40

9)

ul. Wrzosowa 19, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 168 obręb Kowalewo Pom. 01

3,30

10) Pluskowęsy 41, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 190 obręb Pluskowęsy

4,09

11) ul. Działkowa 8, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 89 obręb Kowalewo Pom. 03

0,79

12) ul. Jaśminowa 8, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 115 obręb Kowalewo Pom. 01

3,15

13) ul. Akacjowa 8, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 138 obręb Kowalewo Pom. 01

1,89

14) Wielkie Rychnowo 67, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 378 obręb Wielkie Rychnowo

5,66

15) Pruska Łąka 52, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 114/2 obręb Pruska Łąka

1,89

16) Sierakowo 59, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 226/2 obręb Sierakowo

2,20

17) Frydrychowo 30, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 293 obręb Frydrychowo

3,78

18) Szychowo 49, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 8 obręb Szychowo

1,89

19) Sierakowo 76, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 318 obręb Sierakowo

4,72

20) Nowy Dwór 54, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 204/1 obręb Nowy Dwór

1,73

21) Elzanowo 63, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 142/2 obręb Elzanowo

2,20

22) Bielsk 66, 87 – 410 Kowalewo Pom, nr działki 46/1 obręb Bielsk

2,04

23) Chełmoniec 11, 87 – 410 Kowalewo Pom. nr działki 91/10 obręb Chełmoniec

6,92

RAZEM

68,12

RAZEM I+II

133,92

X

Załącznik Nr 3
.....................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja niżej podpisany ..................................................................................................................................
reprezentujący .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
( nazwa firmy)

oświadczam, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej
umożliwiającej wykonania przedmiotu zamówienia,
2)

działalności

i

czynności

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Data ...................................

…..............................................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy / Pełnomocnika)

Projekt umowy

Umowa …....................
zawarta w dniu …..................... w Kowalewie Pomorskim, pomiędzy Gminą Kowalewo
Pomorskie, Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie zwaną w dalszej treści umowy
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez …...........................................................................................
a ….........................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …......................................
o następującej treści:
§1
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego
w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo
Pomorskie z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Demontaż, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”
polegającym na odbiorze i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z
zapytaniem ofertowym i ofertą.
2. Zadanie obejmuje likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo
Pomorskie w ilości szacunkowej ok 133,92 Mg (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego),w następującym zakresie:
1) demontaż pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych,
2) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) ważenie płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z
przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie
zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby od której odbierane będą
odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów, rodzaj
odpadu, podpis właściciela,
4) przygotowanie transportu i załadunek,
5) uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz
oczyszczenie terenu z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający emisji do środowiska,
6) transport i przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie
zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.
Przyjmuje się, iż 1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych wynosi 16 kg.
Rzeczywiste ilości odpadów zawierających azbest zostaną ustalone po ich przeważeniu
w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić realizację zadania w terminach uzgodnionych
z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości wymienionych w przedmiarach robót, z
zachowaniem terminu o którym mowa w § 3.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w pkt. 2 z
należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania
poniższych czynności:
1) zakupu oraz montażu znaków, instrukcji i podręcznego sprzętu ppoż. i bhp.,
2) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii i decyzji
niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,
3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu, na którym będzie wykonywana usługa,
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4) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
6) utrzymania terenu wykonania usługi w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
7) umożliwienia wstępu na teren wykonania usługi pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym
przedstawicielom Zamawiającego,
8) uporządkowania terenu wykonania usługi po zakończeniu robót,
9) ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi (np. pożar) oraz od odpowiedzialności cywilnej,
na cały czas jej trwania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi
robotami.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub
całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia
lub okoliczności.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia.

§3
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia następnego po podpisaniu umowy.
2. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie: do 30.09.2016r.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru robót.
§4
1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości:
• za 1 Mg azbestu (demontaż, transport i utylizacja) ….............. w tym podatek VAT
wg obowiązujących przepisów (słownie: ….................................................................)
• za 1 Mg azbestu (transport i utylizacja) …............................ zł w tym podatek VAT
wg obowiązujących przepisów (słownie: ….................................................................)
2. Realizacja zamówienia będzie finansowana w 100% z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Płatnikiem za realizację zamówienia będzie
Gmina Kowalewo Pomorskie.
3. Strony umowy stwierdzają, że wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 zostało
poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest
ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem rękojmi bez możliwości
jego zmiany w trakcie trwania umowy oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy
wg umowy i wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu
przedmiotu umowy oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych
napraw w okresie rękojmi.
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1.
2.
3.

4.

§5
Zakończenie wykonania usługi Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. Za termin
wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru robót.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.
Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie
dostarczenie Zamawiającemu ( w 2 egzemplarzach): oryginał Karty przekazania odpadów,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz.
1973), protokół odbioru wykonywanych prac, zawierającego min. określenie właścicieli i
adresy nieruchomości objętych przedsięwzięciem oraz powierzchnię i masę
unieszkodliwionych odpadów oraz oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac
związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3
Rozporządzenia 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).
Potwierdzeniem ilości zlikwidowanych wyrobów zawierających azbest będzie szczegółowy
wykaz usług wykonanych, z podaniem ilości i wartości z uwzględnieniem cen
jednostkowych podanych w ofercie (kosztorys powykonawczy).
§6

Strony ustalają, że:
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po całkowitym zakończeniu i protokolarnym
odbiorze przedmiotu zadania. Do dnia odbioru zadania Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów pochodzących z demontażu
wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych (karty
przekazania odpadu).
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót wraz z załączonym
potwierdzeniem przyjęcia odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,
3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
4. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie dokonana w terminie do 14 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Należność zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Fakturę należy wystawić na:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1,
87 – 410 Kowalewo Pomorskie, NIP 5030022196.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze VAT, termin
zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie
stwierdzone uchybienia.
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§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy karę umowną w wysokości 0,2 %
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
b) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,
c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wys. 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek;
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wys. 20% łącznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku poniesienia szkody
wyższej od ustalonej kary umownej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§8
W przypadku przerwy w robotach trwającej powyżej 15 dni z winy Wykonawcy,
Zamawiający może odstąpić od umowy oraz naliczyć karę umowną.
Zamawiającemu przysługuje oprócz przypadku wskazanego w ust.1 powyżej prawo do
odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy
niezgodnie z warunkami i terminami określonymi w niniejszej umowie.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie pod
rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w
toku wg stanu na dzień odstąpienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających w terminie 15 dni.

§9
1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych
odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły
wyższej.
2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub
powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani
uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą
dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne
działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i
administracyjne oraz działania podmiotów
mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od
stron umowy.
3. Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą o
przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie
ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
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4. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda ze stron
będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
(Dz. U z 2016r., poz. 380).
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną
zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią
związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i
poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe,
strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

1.
2.
3.
4.

§ 11
Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.
W przypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie
o tym fakcie drugą stronę.
Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust 2
obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na
wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

§ 12
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera 5 ponumerowanych i parafowanych stron.
§ 13
Załącznik stanowiący integralną część umowy:
1. Przedmiar robót.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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