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  NLROŚ.III.271.ZP.6.18        Głogówek, dnia 18.06.2018r. 

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

ZAPRASZA 

 

do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek  

– w roku 2018” 

 
I. Zamawiający: Gmina Głogówek ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek 

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Głogówek. Szacunkowa ilość wyrobów 

według zgłoszeń mieszkańców to 5984,70 m
2
 tj ok. 86,03 Mg. 

b) Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest złożonych na pryzmach,  na 

terenie Gminy Głogówek. Szacunkowa ilość wyrobów według zgłoszeń  mieszkańców 

to 4386,75 m
2
 tj ok. 57,73 Mg. 

c) Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych ofertą stanowi- Załącznik nr 3. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt.1, ze względu na fakt, iż podane ilości 

wyrobów zawierających azbest określone zostały w sposób szacunkowy. 

e) Wykonanie powyższego zadania powinno być zrealizowane według zasad określonych 

w obowiązujących przepisach i procedurach, w zakresie postępowania z wyrobami i 

odpadami zawierającymi azbest. 

f) Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

III.  Termin wykonania prac: 
Od dnia podpisania umowy do dnia 26.10.2018r. (włącznie z przekazaniem kompletnej 

dokumentacji). 

 

IV.  Miejsce i termin składania ofert: 

Propozycję cenową należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku, 48-250 Głogówek,  w terminie 

do 29.06.2018r. do godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 29.06.2018r. o 10:15 w siedzibie 

zamawiającego w sali konferencyjnej II piętro. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: OFERTA NA 

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018 Nie 

otwierać przed 29.06.2018r. 

 

V. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

Karolina Fiutka        tel.77 406 99 22 

 

VI. Wymagane dokumenty; 

1. Propozycja cenowa- załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2, 

3. Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem – załącznik nr 3, 
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4. Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21) – o ile wystąpi zbieranie odpadów, 

5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych 

wydane na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2018 poz. 21) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21).  

6. Oświadczenie, że odpad zostanie przekazany celem unieszkodliwienia na składowisko 

odpadów posiadające pozwolenie na prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest), z podaniem nr wydanej decyzji dla 

składowiska, organu który ją wydał oraz nazwy i adresu firmy posiadającej zezwolenie, 

7. Oświadczenie, że ww. składowisko zapewnia przyjęcie odpadów zawierających azbest 

z terenu Gminy Głogówek, 

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące, 

9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

10. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

 

 

VII.  Rozliczenie prac 

Zakończenie prac zostanie potwierdzone: 

1. Protokołem(-ami) odbioru spisanym(-i) przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela 

Gminy i Wykonawcy, zawierającym(-i) co najmniej właścicieli i adresy nieruchomości, 

z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub 

zebranych( wcześniej składowanych) wyrobów zawierających azbest; 

2. Oświadczeniem wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz 

o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. z 2004 r. nr 71 

poz. 649) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 r. Nr 162 poz. 1089) wraz z wykazem 

nieruchomości, których oświadczenie dotyczy; 

3. Kartą(-ami) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na 

odpowiednim składowisku odpadów azbestowych, wraz z ich zestawieniem. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Gmina Głogówek przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy 

Głogówek po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 

2. Aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu Gmina Głogówek została 

zakwalifikowana do realizacji zadania, zamawiający zatem zastrzega, że unieważni 

postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie 

zostaną mu przyznane przez ww. fundusz. 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Wzór propozycji cenowej. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu. 

3. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem.  

4. Projekt umowy. 


