
GMINA BABOSZEWO 
09-130 l3aboS'Lewo. ul. Warszawska 9A 

Regan 130378054 
NIP 567179044{) 

IiIT.271.6.2017 

Baboszewo, dnia 5 czerwca 2017 r. 

Zaproszenie do zloienia oferty w post~powaniu 0 udzieienie zamowie nia publicznego na 

realiz3cjl'; zadania pn. nUsuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawieraj"cych 

azbest I terenu Gminy Baboszewo - II Etap". 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJJ\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

u l. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054 

te l. (23) 66 11 091, fa. (23) 66 11 071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.bip.gminababo5zewo.pl 

II. TRYB UOZIELENIA ZAM6wIENIA. 

Zam6wienie poniiej 30000 euro - podstawa prawna art . 4 pkt 8 ustawy I dnia 29 styezn!a 2004 r. Prawo 
zam6wien publkznych Uedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z pain. zm). 

III . OPIS PRZEOMIOTU ZAM6wIENIA. 

Wedfug wspolnego Sfownika Zamowien (CPV) 

90650000·8 Uslugi usuwania azbestu 

90512000·9 ustugi transportu odpadow 

45262669·5 Usuwanie azbest u 

1. Przedmiotem zam6wienia jest usluga usuwania unieszkodliwiania wyrob6w zawierajqcych azbest 

z terenu gminy Baboszewo - II Etap. 

2. Zakres prac obejmuje: 

1) demontai materialow zawierajqcych azbest (p/yty fa liste i plaskie) z obiektow budowlanych 

wykazanych w zalqczniku or 1 znajdujqcych Sili: na terenie gminy Baboszewo, pakowanie, zwaienie, 

zaiadunek, transport odpadu z miejsca zbiorki do miejsca unieszkodliwienia, rozladunek 

i unieszkodliwienie odpadow zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz prowadzenie ilosciowej 

i jakosciowej ewidencji odpad6w zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami z zastosowaniem wzorow 

dokument6w okreslonych Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 

wzor6w dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973) - 17 

posesji, 
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2) pakowanie, zwaienie odpad6w, zaladunek wczesniej zdemontowanych wyrobow zawieraj"lcych 

azbest (ptyty faliste i plaskie), transport z miejsc zbi6rki wykazanych w zal"lczniku nr 1 do miejsca 

unieszkodliwienia, rozladunek i unieszkodliwienie odpadow zgodnie z obowi"lzuj"lcymi przepisami 

oraz prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpad6w zgodnie z obowiilzujilcymi przepisami 

z zastosowaniem wzor6w dokument6w okreslonych Rozporzildzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 

grudnia 2014 r. w sprawie wzorow dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Oz. 

U. z 2014 r., pOZ. 1973) - S2 posesje. 

3. Szacunkowe ilosci utylizowanego azbestu: 

1) szacunkowa ilose wyrob6w zawierajilcych azbest planowanych do demontaiu i unieszkodliwienia: 

72,435 Mg 

2) szacunkowa ilosc wyrob6w zawierajqcych azbest planowanych do odbioru i unieszkodliwienia (bez 

demontaiu): 150,210 Mg 

Do kalkulacji szacunkowej ilosci wyrob6w zawierajqcych azbest przyj~to nast~pujqce wartosci: ilose 

utylizowanego azbestu (zdj~tego/do zdj~cia) okreslona na podstawie ztoionych w 2017 roku wniosk6w 

o udziat w programie likwidacji wyrobow zawierajqcych azbest, sredniq wag~ 1 m2 odpadu podlegajqcemu 

unieszkodliwieniu - 15,00 kg. 

3) Zamawiajqcy zastrzega, ie wskazane ilosci wyrob6w zawierajqcych azbest mogq ulec zwi~kszeniu lub 

zmniejszeniu (roinice wynikle po ostatecznym zwaieniu, nieprzewidziane rezygnacje). W takim 

przypadku wykonawcy nie b~dil przyslugiwaly iadne roszczenia odszkodowawcze z tytulu wykonania 

uslugi 0 wielkosci mniejszej nii okreslono w szacunkowych ilosciach wyrob6w zawierajCjcych azbest 

do demontaiu/odbioru i unieszkodliwienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wienia stanowie b~dzie iloczyn faktycznej 

ilosci masy wyrob6w zawierajqcych azbest oraz cen jednostkowych netto uj~tych w ofercie Wykonawcy 

powi~kszone 0 obowiqzujqcCj stawk~ podatku VAT. 

5. Wykonawca zobowiqzany jest do: 

1) sporzqdzenia i przekazania Zamawiajqcemu w terminie do 10 dni roboczych ad dnia podpisania 

umowy harmonogramu realizacji prac obj~tych przedmiotem zam6wienia - wg wzoru stanowiqcego 

zalqcznik nr 2 do zaproszenia. Ustalone w harmonogramie terminy demontaiu i odbioru wyrob6w 

zawierajqcych azbest oraz odbioru jui zdemontowanych wyrob6w zawierajqcych azbest musziI bye 

uzgodnione z wlascicielami nieruchomosci i pozwalajCjce Wykonawcy na zrealizowanie zam6wienia 

w terminie do 30.09.2017 r. 

2) nadzorowania przez osoby odpowiedzialne za organizacj~ wykonywanych ustug i zabezpieczenia 

miejsc pracy, 

3) uporzqdkowanie terenu po zakonczeniu wykonania ustugi oraz ewentualnq wyplat~ odszkodowan 

z tytutu zniszczen powstatych w wyniku realizacji przedmiotu zam6wienia. Wykonawca ponosi pelnq 

odpowiedzialnose odszkodowawczq wobec wlascicieli nieruchomosci obj~tych przedmiotem 
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zamowienia oraz os6b trzecich za szkody spowodowane swoim dzialaniem tub niedopatrzeniem 

zwiqzanym 2 real izacjq przedmiotu zamowienia, 

4) wazenie zdemontowanych i odbieranych odpad6w zawierajqcych azbest musi odbywae si~ 

W obecnosci przedstawiciela Zamawiajqcego wlasciciela nieruchomosci, po uprzednim 

zawiadomieniu Zamawiajqcego i wlasciciela nieruchomosci 0 dniu odbioru. Zawiadomienia nalezy 

dokonac na co najmniej jeden dzien wczesniej przed wymaczonym terminem odbioru. 

Wykonawca dokona wazenia przy uzyciu wlasnych legalizowanych urz(Jdzeri. Z tej czynnosci sporzqdzi 

protokol podpisany przez przedstawiciela Zamawiaj(Jcego, wtasciciela nieruchomosci oraz Wykonawc~ 

zawierajqcy co najmniej nast~puj(Jce informacje: imi~ i nazwisko wlasciciela nieruchomosci od kt6rego 

odbierane Sq odpady zawierajqce azbest, adres nieruchomosci wraz z numerem dzialki z ktorej 

nast~puje odbi6r odpad6w, dat~ odbioru, ilose odebranych odpadow w Mg z dokladnosci(J do 3 miejsc 

po przecinku oraz potwierdzenie prawidlowego wykonania uslugi. 

5) Wykonawca po zakoriczeniu prac demontazowych zloiy pisemne oswiadczenie 0 wykonaniu 

przedmiotu umowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami dotyczqcymi usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobow zawierajqcych azbest. 

6) Wykonawca przekaie Zamawiajqcemu karty przekazania odpad6w na skladowisko, posiadajqce 

zezwolenie na unieszkodliwienie odpadow zawierajqcych azbest. Karty przekazania odpad6w mUSZq 

bye sporzqdzone oddzielnie dla kazdego wlasciciela nieruchomosci wg wzoru zawartego w 

Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzor6w dokumentow 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w (Oz. U z 2014 r. poz. 1973) oraz dokument wagowy ze 

skladowiska potwierdzajqcy ilose odebranych z terenu gminy Baboszewo wyrobow zawierajqcych 

azbest. 

6. Wykonawca wykona uslugi zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami, w szczegolnosci: 

1) Ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z pozn. zm.); 

2) Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 r., paz. 519 z poin. zm.); 

3) Ustawq z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajqcych azbest (Dz.U. 

z 2004 r., Nr 3, poz. 20 z pain. zm.); 

4) Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paidziernika 2005 r. w sprawie zasad 

bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych azbest oraz 

programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrob6w (Dz.U. z 2005 r., Nr 216, 

poz.1824); 

5) Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleeznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobow i warunkow bezpieczenstwa uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajqeych azbest (Dz.U. 

z 2004 r., Nr 71, pOZ. 649); 

6) Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorow dokumentow 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973); 
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7) Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie 

wykorzystywania wyrob6w zawierajqcych azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji 

i urzqdzen, w kt6rych byty i Sq wykorzystywane wyroby zawierajqce azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, 

poz.31). 

8) Ustawq z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pain. zm.), 

9) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej 

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Oz. U. z 2003 r., 

Nr 120, paz. 1126), 

10) Ustawq z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. 227, paz. 1367 

z poin. zm.). 

7. Przedmiot zam6wienia finansowany b.;:dzie z dotacji przyznanej przez WOjew6dzki Fundusz Ochrony 

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze srodkow Gminy Baboszewo. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA. 

Przedmiot zamowienia naleiy wykonae w terminie do 30 wrzesnia 2017 r. 

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniisza cena. 

2. Wykonawca okresli cen.;: oferty, kt6ra stanowie b~dzie wynagrodzenie ryczaftowe za realizacj~ 

przedmiotu zamowienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosciq do grosza (do dw6ch 

miejsc po przecinku) . 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwiqzanych 

z realizacjq przedmlotu umowy, a takie oddzialywania innych czynnik6w majqcych lub mogqcych miec 

wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moie bye podstawq 

do i(tdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VI. WARUNKI UDZIAtu W POST~POWANIU . 

1. 0 udzielenia zam6wienia mog'l ubiegae si~ Wykonawcy, ktorzy spelniaj(t warunki dotycz'lce: 

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jeieli przepisy prawa 

nakladaj(t obowiqzek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonania oceny spetniania tego warunku: 

Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jeieli Wykonawca wykaie ie posiada aktualnq decyzj~ 

wlasciwego organu administracyjnego udzielajqcq zezwolenia na transport odpad6w zawierajqcych 
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azbest, wydanCl zgodnie z aktualnie Obowiqzujqcymi przepisami ustawy 0 odpadach oraz umowE: 

z zarzqdzajqcym skladowiskiem lub inny dokument zezwalajqcy Wykonawcy na unieszkodliwienie 

odpadow zawierajqcych azbest. 

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia. 

Opis sposobu dokonania oceny spefniania tego warunku: 

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac, ie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu 

skladania ofert, a jeieli okres dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonaf w spos6b naleiyty co 

najmniej 2 uslugi polegajqce na demontaiu z obiekt6w budowlanych wyrob6w zawierajqcych azbest 

wraz z ich unieszkodliwieniem w ilosci minimum 80 Mg w kaidej usludze 

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia . 

Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 

ZamawiajCjcy uzna warunek za speiniony, jeie/i Wykonawca wykaie, ie dysponuje co najmniej 

pi~cioma osobami posiadajCjcymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy 

przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych azbest zgodnie z aktualnie obowiCjzujqcym 

rozporzCjdzeniem Ministra Gospodarki i pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w 

zawierajqcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uiytkowania takich wyrob6w. 

2. W toku dokonywania oceny zloionych ofert Zamawiaj<jcy moie i<jdac ad Wykonawc6w wyjasnien 

dotyczCjcych tresci ztaionych ofert. 

3. ZamawiajCjcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe (z uwzglE:dnieniem 

konsekwencji rachunkawych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

4. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do zioienia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza. 

5. InformacjE;: 0 wyborze oferty ZamawiajCjcy zamiesci na stronie internetowej 

www.bip.gminababoszewo.pl orazna tabl icy ogtoszen UrzE:du Gminy Baboszewo. 

VII. WYKAZ O~WIADCZEN LUB DOKUMENTC>W, JAKIE MAJ~ OOSTARClYC WYKONAWCY W CElU 

POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUN.6w UDZIAtu W POST~POWOWANIU. 

Wykonawca zobowiqzany jest do'qczyc do oferty na st~puj<tce dokumenty: 

1) aktualnq decyzj~ wlasciwego organu administracyjnego udzielajqc<l zezwolenia na transport 

odpad6w zawierajqcych azbest, wydana zgodnie z aktualnie obowiCjzujCjcymi przepisami ustawy 

o odpadach. 

2) umow~ z zarzCJdzaj<jcym sktadowiskiem lub inny dokument zezwalajCJcy Wykonawcy na 

unieszkodliwienie odpad6w zawierajCjcych azbest. 

3) wykaz wykonanych ustug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrob6w zawierajCjcych azbest, 

w okresie ostatnich t rzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeieli okres dzialalnosci jest 
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krotszy w tym okresie wraz z podaniem dat wykonania i podmiot6w na rzecz kt6rych dostawy zostaty 

wykonane oraz zal<!czeniem dowod6w. ezy zostaty wykonane lub S<j wykonywa ne nalezycie 

(wz6r zat. nr 4). 

Z tresci poswiadczenia ma wynikac, ze Wykonawca naleiycie zrea lizowal co najmniej dwie uslugi 

polegajqce na demontaiu z obiekt6w budowlanych i unieszkodliwieniu wyrob6w zawieraj'lcych 

azbest w ilosciach nie mniejszych jak 80 Mg w kazdej usfudze, podajqc nazw£:, adres i numer 

telefonu odbiorcy. 

4) o5wiadczenie, ze osoby, kt6re b£:dq uczestniczye w wykonywaniu zamowienia posiadaj<j wymagane 

uprawnienia tj . posiadajqcymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy 

zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych azbest zgodnie z aktualnie obowi<jzujqcymi 

przepisami (wz6r zat. Nr 5). 

5) wykaz os6b, kt6re b£:dq uczestniczye w wykonaniu zamowienia (wz6r zat. nr 6). 

VIII. TERMIN ZWII\ZANIA OFERTI\. 

1) Termin zwiqzania z ofertq wyznacza si£: na 30 dni liczonych ad dnia skladania ofert. 

2) Pierwszym dniem okresu zwiqzania ofert<j jest dzien, po ktorym uplywa termin skladania ofert. 

IX. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZlOlENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zal<jcznikami powinna bye sporzqdzona w j£:zyku polskim oraz podpisana przez osobf;/y 

uprawnione do wyst£:powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczf;ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w Jakie majq dostarczye Wykonawcy: 

• Formularz ofertowy - zalqcznik nr 3, 

• Wykaz wykonanych uslug - zalqcznik or 4, 

• Oswiadczenie, i.e osoby, kt6re bf;dq uczestniczye w wykonywaniu zam6wienia posiadajq wymagane 

uprawnienia - zalc,cznik nr 5. 

• Wykaz osob, kt6re b£:d<j uczestniczyc w wykonaniu zam6wienia - zat<jcznik or 6, 

• Wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawcf; - zatqcznik nr 7. 

3. Ofert£: naleiy ztoiye do 12 czerwca 2017 roku do godz. 11 00: 

• za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 

9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej Urz£:du Gminy Baboszewo, 

w zamkni£:tej kopercie z napisem: Oferta w postfi:powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego na 

realizacjfi: zadania pn. " Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawierajitcych azbest z terenu Gminy 

Baboszewo - II Etap" 
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4. Oferty ztozone po wyznaczonym termin ie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu term inu ztozenia 

oferty decyduje data wptywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uptywie terminu 

sktadania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzje podlegala ocenie. Wykonawca 

maze ztozyc tylko jednq ofert~. 

5. Otwarcie zloionych ofert nastCl.pi w siedzibie Zamawiaj¥ego w dniu 12 czerwca 2017 roku 0 godz.ll 1S• 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania si~ z Wykonawcami: 

• Robert Krysiak - e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl 

• Radosfaw Paczkowski - e-mail: infrastruktu ra@gminababoszewo.pl . 

Zamawiaj<lCV zastrzega sobie prawo do zamkni~cia post~powania 0 udzielenie zamowienie bez 

rozstrzygni~cia i podania przyczyny, jak rowniei dalszych negocjacji z Wykonawq, ktory ztozy 

najkorzystniejsz'l ofert~ lub uniewainienie post~powania, bez prawa roszczeri Wykonawcow do zwrotu 

kosztow uczestnictwa w post~powaniu (przygotowania oferty) . 

Zaproszenie do ztozenia oferty w post~powaniu a udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.bip .gminababoszewo.pl j tablicy ogtoszen U rz~du Gminy Baboszewo w dniu 

5 czerwca 2017 r. 

WOJT 

~~frtfm~~z IafJJ$11 
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