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Czeremcha, dn. 07 –06 - 2011r. 

Znak: GGiOŚ.271.4.2011.IL 
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 

 

dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, 

 

o wartości szacunkowej pomiędzy 14 000 EURO, a progami unijnymi określonymi na 
podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 
,,Usuwanie wyrobów zawieraj ących azbest z terenu                              

Gminy Czeremcha” 

 

 

 Kod CPV – 90.65.00.00-8 

                                                            
                              Zatwierdzam:  

                                                                                              Wójt Gminy Czeremcha 

                                                                                                 mgr Jerzy Szykuła  
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DZIAŁ I 
 

ROZDZIAŁ I 
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Gmina Czeremcha 
ul. Duboisa 14 
17-240 Czeremcha 
REGON 050659237 
NIP 6030000203 
tel 85 685 04 00 
tel/fax 85 685 04 00 
e-mail: ug_czeremcha@zetobi.com.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  - 7.30-15.30 

 
 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona w złotych nie 
przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 
roku Nr. 113, poz.759)  

 
INFORMACJE OGÓLNE 
1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity –Dz. 
U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  zwanej dalej Ustawą, Zamawiający - Gmina Czeremcha 
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha. 
 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby 
wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania 
oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem.  
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
 
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium. 
 
7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
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9.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. 

W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich               
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu              
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
podmiotów. 
 

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
Protokół wraz za załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się 
od chwili ich otwarcia.  
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione (zastrzeżenie należy dołączyć do oferty). Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 

 
ROZDZIAŁ III 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Czeremcha.  
Przedmiotem zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie demontażu, załadunku i transportu do 

miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z zabudowań 

indywidualnych (oraz inwentarskich) z terenu Gminy Czeremcha, wyrażająca się następującą sekwencją 

czynności: 

1. Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez 

Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) zlokalizowanych na terenie 

Gminy Czeremcha, 

2.  Załadunek na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,  

3. Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych 

przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i 

umowę zawartą z Wykonawcą, 

4. Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest, 

5. Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów 

dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30  poz. 213) 

6. Przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług. 
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2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 90.65.00.00-8 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II. 

 
ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin realizacji całości zamówienia – do 28 wrzesień 2011r. 

 
UWAGA! 

Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca 
unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z zabudowań 
indywidualnych (oraz inwentarskich) z terenu gminy Czeremcha realizowana jest w ramach 
Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku” 

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w 
Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej; 
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
- posiadają dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 
wymagane uprawnienia, w tym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
(są wpisane na listę członków Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa) i posiadają wymagane 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Dz. U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 z póź. zm). 
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
1.4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

2. Posiadają zezwolenie na wytwarzanie odpadów w formie decyzji zatwierdzającej program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane przez właściwy do tego organ dla materiałów 
izolacyjnych zawierających azbest nr kodu 170601 i materiałów konstrukcyjnych zawierających 
azbest nr kodu 170605 art 17 ust. 1 pkt 1 i art 21 ustawy  o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
(Dz. U. Nr 39, poz. 251), po zmianie dokonanej ustawą z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o 
odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 145).  

3. W trakcie realizowanych usług spełniają warunki i wymagania określone: 
3.1. 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, 

3.2. rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r.  w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
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zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 
wyrobów, 

3.3. ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.) 

4. Posiadają umowy z instalacjami, w których będą unieszkodliwione odpady azbestowe. 
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie 
„spełnia/nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale VI. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów: 
 
1. Wypełniony Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 

ustawy – Załącznik Nr 3 do SIWZ.   
 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w 
zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 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.    

                     
6.  Oświadczenie, że Wykonawca posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów w formie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane przez właściwy do tego 
organ dla materiałów izolacyjnych zawierających azbest nr kodu  170601 i materiałów 
konstrukcyjnych zawierających azbest nr kodu 170605 art 17 ust. 1 pkt 1 i art 21 ustawy o 
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 39, poz. 251), po zmianie dokonanej ustawą z 
dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. 
Nr 28, poz. 145) - Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

 
7.    Oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia           
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
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zawierających azbest – Załącznik Nr 5 do SIWZ;  
 
8. Oświadczenie, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 
wyrobów będą zgodne z 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 - Załącznik Nr 6 do SIWZ; 

 
9. Oświadczenie, że Wykonawca posiada dokumenty wymagane ustawą z dnia  28 października 2002 

r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.) - Załącznik 
Nr 7 do SIWZ; 

 
10. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje przystosowanymi do zbiórki i transportu odpadów 

zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy ustawą z dnia 28 
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 
póź. zm.) - Załącznik Nr 8 do SIWZ; 

 
11. Oświadczenie, że Wykonawca posiada umowy z instalacjami, w których będą unieszkodliwione 

odpady azbestowe -  Załącznik Nr 9 do SIWZ; 
 
12. Oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane 

uprawnienia -  Załącznik Nr 10 do SIWZ; 
 

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
14. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków o których mowa w Rozdziale V pkt 1.2 polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 15, a podmioty te będą brały udział 
w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 3. 

 
15. Informacje dotyczące podwykonawców – Załącznik Nr 11 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie  

przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje „nie dotyczy” 

 
16. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z 

załączonych dokumentów. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału 
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem 
pełnomocnictwa, które należy złożyć wyłącznie w formie oryginału. 
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17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

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

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania    
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 
podpisane przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 
W powyższym przypadku przedsiębiorcy powinni złożyć zgodne oświadczenie woli dotyczące wskazania 
podmiotu i jego rachunku bankowego, przez który przeprowadzane będą wszystkie operacje finansowe 
związane z przedmiotem zamówienia. 
Każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną musi załączyć dokumenty, o których mowa               
w Rozdziale VI . 
 
Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

 
1. Zgodnie z art. 27 Ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                     

i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.  
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
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końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 2. 
 
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia je na 
stronie internetowej. 
 
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczą ją na stronie 
internetowej. 
 
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej. 
 
8. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 
 
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Ireneusz Leoniuk , Tel/fax. 85 685 04 00, w godzinach pracy Urzędu Gminy Czeremcha. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
WADIUM 

 
Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium. 

  
 

ROZDZIAŁ IX 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

 
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminy związania ofertą 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłożenie tego terminy o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 
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ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1.Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – na Formularzy oferty  - Załącznik Nr 1 do SIWZ.  
2.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, 
wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. 
3.Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
4. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 
5.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 
parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 
6.Ofertę należy umieścić w kopercie. 
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz 
powinna posiadać oznaczenia: 
 
Oferta na:  

 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha” 

 
Nie otwierać przed dniem 21 czerwiec 2011 r. do godz. 09:30 
 
Koperta oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać 
w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu. 
7.Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.  
Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak 
składana oferta odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
8. Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów nie wymaganych w SIWZ. 
9. Wszystkie załączone do ofert kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę: podpis + zapis: za zgodność z oryginałem”. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 
przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do ofert pełnomocnictwa. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokutemu za zgodność z oryginałem). 
10. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do 
prawdziwości kserokopii dokumentu może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii.  
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ROZDZIAŁ XI 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 

Czeremcha, pokój nr 16 do dnia 21 czerwca 2011 r. do godz. 09:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2011 r. o godz. 09:30 w Urzędzie Gminy Czeremcha,  ul. Duboisa 

14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 6 
3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy 
otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy informacje z otwarcia ofert. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 
6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

 
ROZDZIAŁ XII 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 
1. Cena ofertowa jest ceną za 1 m2 na podstawie, której zostanie obliczona ostateczna 
wartość za faktyczną ilość wykonanego przedmiotu zamówienia. Cena określona przez 
Wykonawcę zostanie ustalona na okres umowy i nie podlega zmianie, z wyjątkiem 
odpowiednich zapisów    w umowie.  
2. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, 
należne podatki. Cena ofertowa powinna obejmować: 
- cenę demontażu pokryć dachowych zawierających azbest, 
- cenę załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz zdeponowanie na składowisku 
odpadów powstałych odpadów zawierających azbest. 
 

Wynagrodzenie ostateczne za zrealizowany przedmiot zamówienia zostanie obliczone na podstawie 

dokumentacji potwierdzającej faktyczną ilość wykonanej usługi zatwierdzonej przez przedstawiciela 

zamawiającego. Cena ofertowa za 1 m2 będzie przemnożona przez faktyczną ilość odpadów 

przewidzianych do usunięcia zgodnie z opisem i ilościami przewidzianymi w opisie przedmiotu 

zamówienia - dział II SIWZ.  

Dokumentacja wykonanej usługi wymaga wersji papierowej na każdym etapie ustalania ostatecznego 

wynagrodzenia za realizowany przedmiot zamówienia. 

 
3. Rozliczenia miedzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
4. Zamawiający poprawi w ofercie: 
-  oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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ROZDZIAŁ XIII 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 

ROZDZIAŁ XIV 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami 
 
CENA  -  100 %  
 
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:    

              

                                                                cena najniższa   
CENA      =   --------------------  x    100 pkt 

          cena oferty badanej 

 
 
Do realizacji zamówienia Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała 
największą liczbę punktów. 
 

ROZDZIAŁ XV 
INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert. Zamawiający może 
zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, jeżeli: 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta, 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego wykonawcy. 
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 
wzorze umowy – Dział III. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

1) terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na: 
 a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego 
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być 
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spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 
 b) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzi, trzęsienie ziemi, bunty, 
niepokoje, strajki. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 
ROZDZIAŁ XVI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
ROZDZIAŁ XVII 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku Nr 
113, poz. 759z późn. zm.).  
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Załącznik nr 1 
do SIWZ 

…………………………………….. 
     (pieczęć firmy)                                                               miejscowość, data …........................... 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Dane dotycz ące wykonawcy : 
 

- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny ………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

- adres ……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

- nr podstawowego konta bankowego ……………………………….……………………………………………………… 

- nr telefonu ………………………………………………………….………………………………………………………………… 

- faks ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- imiona, nazwiska oraz podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

…...........................................................................................................................…................. 

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

 
2. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w procedurze przetargowej w przetargu 

nieograniczonym nr GGiOŚ.271.4.2011.IL ,,Usuwanie wyrobów zawieraj ących azbest z terenu 
Gminy Czeremcha”  oferujemy realizację zamówienia za cenę: 

 

Lp. Nazwa usługi j.m. 
Szacowana ilość 

wyrobów 
Cena jednostkowa brutto 

za 1 m2
 

1 2 3 4 5 

1. 
Demontaż, załadunek, transport i 
utylizacja pokryć dachowych 
zawierających azbest 

 
 

m2 

 

 

 
 

ok. 2 406,80 m2 

 

2. 
Załadunek, transport i utylizacja 
pokryć dachowych zawierających 
azbest 

 
 
 

m2 

 

 

 
 

ok. 3 917,52 m2 
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1. Oferujemy zrealizowanie zamówienia zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia 

(Dział II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 

tj. 30 dni. 

4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oferta została złożona na .......................... stronach podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od nr ............................... do nr ....................................... .  

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ................................................................................................. . 

2. ................................................................................................. . 

3. ................................................................................................. . 

4. ................................................................................................. . 

5. ................................................................................................. . 

6. ................................................................................................. . 

                                         

                                                            

 

 

                                                                     …………………………………………………… 

data..........................................                        (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)                                                        
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Załącznik nr 2 
do SIWZ 

 

----------------------------------- 
          Nazwa i adres wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE* 

 

Przystępując do udziału w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: ,,Usuwanie wyrobów zawieraj ących azbest z terenu Gminy Czeremcha”  

oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczące: 

      1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

      2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

Data: ..................................                                                    ............................................... 

                                                                                                         podpis Wykonawcy 

 

* podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 

* w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje 

pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
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Załącznik nr 3 

do SIWZ 
  

    ……………………………….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE* 
 

 

        Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na ,,Usuwanie wyrobów zawieraj ących azbest z terenu Gminy 

Czeremcha”  oświadczam,  że nie znajduję się w sytuacji wykluczającej mnie z uczestnictwa w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.,759 ze zm.)   

 

 

 

 

 

 

         ………………..………                                                                                          …………………………………………… 

                  data                                                                                                              podpis wykonawcy 

                                                                             

 

 

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy 

z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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Załącznik nr 4  
do SIWZ 

 
  ………………….………………..  
Nazwa i adres wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że posiadam zezwolenie na wytwarzanie odpadów w formie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanej przez 

…………………………………………………………… lub inny właściwy do tego organ dla materiałów 

zawierających azbest nr kodu  170601 i materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest nr 

kodu 170605 art 17 ust. 1 pkt 1 i art 21 ustawy O odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku              

(Dz. U. Nr 39, poz. 251), po zmianie dokonanej ustawą z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie 

ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 145). 

 

 

 

 

 

                                                                      ………………………….………………………….. 

                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

data:.........................................                     
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Załącznik nr 5  
do SIWZ 

 
  .………………….……………….. 
Nazwa i adres wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających  azbest z terenu 

Gminy Czeremcha wykonane zostaną zgodnie z 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 dnia 21 kwietnia 2004r. Nr 71, 

poz 649 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

                                                                           ………………………….………………………….. 

                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

data:.........................................                     
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Załącznik nr 6 
do SIWZ 

 
.………..………….……………….. 
Nazwa i adres wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

    Oświadczam,  że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów są zgodne z 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. Nr 216, poz. 1824 z póź. zm) 

 

 

                                                                           ………………………….………………………….. 

                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

data:.........................................                     
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Załącznik nr 7 
do SIWZ 

 
.………..………….……………….. 
Nazwa i adres wykonawcy 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

        Oświadczam, że posiadam dokumenty wymagane ustawą z dnia 28 października 2002 r.                  

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.) 

 

 

 

 

 

                                                                           ………………………….………………………….. 

                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

data:.........................................                     
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Załącznik nr 8 
do SIWZ 

 
  

.………..………….……………….. 
Nazwa i adres wykonawcy 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

        Oświadczam, iż dysponujemy przystosowanymi do zbiórki i transportu odpadów 

zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy z dnia                             

28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199 

poz. 1671 z póź. zm.) 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ………………………….………………………….. 

                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

data:.........................................                     
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Załącznik nr 9 
do SIWZ 

 
 

.………..………….……………….. 
Nazwa i adres wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

     Oświadczam, że posiadam umowy  z instalacjami, w których zostaną unieszkodliwione 

odpady zawierające azbest usunięte z terenu Gminy Czeremcha w ramach realizowanego 

zadania. 

 

 

 

 

                                                                                          ………………………….………………………….. 

                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

data:.........................................                     
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Załącznik nr 10 
do SIWZ 

 
.………..………….……………….. 
Nazwa i adres wykonawcy 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam  iż osoby, które będą wykonywały zamówienie, posiadają wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia do wykonywania czynności objętych 

przedmiotowym zadaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ………………………….………………………….. 

                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

data:.........................................                     
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Załącznik nr 11 
do SIWZ 

 
 
 

Informacje dotyczące podwykonawców 
 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Czeremcha”. 
  
 
 oświadczam, że ………………………………..………………………………………….. 
 
będę/nie będę dla potrzeb realizacji w/w zadania zatrudniał podwykonawców*. 

 
 
 

L.p. Nazwa Podwykonawcy 
 

Zakres zamówienia 
realizowany przez 
podwykonawcę 

okres 
realizacji 

zamówienia 

wartość 
zamówienia 

realizowanego 
przez 

podwykonawcę 
     

     

     

     

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                          ………………………….………………………………….……….. 

                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
data ....................................... 
 

 

* niepotrzebne skreślić 



25 

 

DZIAŁ II 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi w zakresie demontażu, załadunku i 
transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających 
azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) z terenu Gminy Czeremcha. 
 
CPV: 90.65.00.00-8 
 
Zakres zamówienia obejmuje następującą sekwencję czynności wykonywanych przez Wykonawcę: 
 
1. Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez 
Zamawiającego w budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) z terenu Gminy Czeremcha,  
2. Załadunek na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,  
3. Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych 
przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i 
umowę zawartą z Wykonawcą, 
4. Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest, 
5. Prowadzenie ilościowej  i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów 
dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30  poz. 213) 
6. Przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług. 
 
 
1.2 Zamawiający przewiduje iż w czasie obowiązywania niniejszego zamówienia ilość odpadów 

azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych może kształtować się pomiędzy 
następującymi wielkościami: 
- Przewidziane do demontażu, transportu i utylizacji – ok. 2 406,80 m2 

- Przewidziane do transportu i utylizacji – ok. 3 917,52 m2 

 
Zamawiający zastrzega, iż ze względu na charakter prowadzonej usługi wartości podane wyżej mogą 
w trakcie realizacji zadania ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 
 
 

Cena w rozumieniu powyższych zapisów to cena łączna brutto: 
1. demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz zdeponowania na 

składowisku odpadów, 
2. załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz zdeponowania na składowisku 

odpadów, 
 1 metra kwadratowego azbestu z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) z terenu Gminy 
Czeremcha oraz wszelkich czynności z tym związanych określonych jako przedmiot zamówienia. 
 

Dla potrzeb rozliczenia: 
- sposób obliczania ilości odpadów zawierających azbest [m2] stanowi iloczyn liczby płyt 
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azbestowych stanowiących pokrycie dachowe i powierzchni w [m2] jednej zdemontowanej płyty.   
- przelicznik odbioru odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych stanowi 

iloraz liczby faktycznej masy odpadów i liczby uśrednionego wskaźnika wagi 1m2 płyt azbestowych 
(1m2 – 15kg).  

 
 

Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie ilości wykazanych w kartach przekazania 
odpadu oraz jednostkowej ceny brutto wykazanej w ofercie na realizację przedmiotowego zadania. 
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DZIAŁ III 
PROJEKT UMOWY Nr .........2011 

 

zawarta w dniu ............................ r. w Czeremsze, Gmina Czeremcha pomiędzy: 

1. Gmina Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha,  

 

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Czeremcha – mgr Jerzego Szykułę 

zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym" przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czeremcha 

Pani Mirosławy Kondrackiej Najbuk 

a 

 

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

reprezentowaną przez: 

 

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

 

zwaną w dalszej treści umowy "Wykonawcą" 

o następującej treści: 

na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego 

przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz na warunkach określonych 

poniżej i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy:  

 

I. Przedmiot umowy 

 

1.1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi w zakresie demontażu, załadunku i transportu do 

miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z 

zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) z terenu Gminy Czeremcha, wyrażająca się 

następującą sekwencją czynności: 

 

1. Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez 

Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) zlokalizowanych na terenie 

Gminy Czeremcha, 

 

2.  Załadunek na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,  
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3. Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych 

przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i 

umowę zawartą z Wykonawcą, 

 

4. Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest, 

 

5. Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów 

dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30  poz. 213) 

 

6. Przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług. 

 

 

1.1. Zamawiający przewiduje iż w czasie obowiązywania niniejszego zamówienia ilość odpadów 

azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych może kształtować się pomiędzy 

następującymi wielkościami: 

- Przewidziane do demontażu, transportu i utylizacji – ok. 2 406,80 m2 

- Przewidziane do transportu i utylizacji – ok. 3 917,52 m2 

 

Zamawiający zastrzega, iż ze względu na charakter prowadzonej usługi wartości podane wyżej mogą 

w trakcie realizacji zadania ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

 

1.2. Cena za wykonywanie przedmiotu niniejszego zamówienia w rozumieniu powyższych zapisów to 

cena łączna brutto demontażu, właściwego zabezpieczenia odpadu zawierającego azbest, 

załadunku właściwy do tego transportu środek transportu i transportu do miejsca 

unieszkodliwienia  oraz koszty unieszkodliwienia 1 metra kwadratowego azbestu z zabudowań 

indywidualnych (oraz inwentarskich) z terenu Gminy Czeremcha oraz wykonania przez 

Wykonawcę wszelkich czynności z tym związanych określonych jako przedmiot umowy. 

 

UWAGA! 

Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz 

unieszkodliwienie pokryć dachowych o zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz 

inwentarskich) z terenu Gminy Czeremcha jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”. 

 

II. Prawidłowość wykonania umowy 

2.1. Zamawiający uprawniony jest do bezpośredniej kontroli wykonywania przedmiotu umowy przez 
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Wykonawcę i jego pracowników lub podwykonawców. 

2.2. Nieprawidłowości wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy dokumentowane  będą 

przez Zamawiającego pisemnym protokołem. 

2.3. W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonywania przedmiotu 

umowy, Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie o zakresie kontroli załączając jednocześnie 

odpis protokołu kontroli. 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy usunąć 

nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie 24 godzin (w dni robocze) od 

chwili otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowym wykonywaniu umowy. 

2.5. Stwierdzenie przez Zamawiającego 3 (trzech) przypadków nie wykonywania przedmiotu umowy 

lub nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy  uprawnia Zamawiającego do rozwiązania 

umowy z winy Wykonawcy. 

 

III. Obowiązki stron 

3.1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

3.1.1. terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, 

3.1.2. wykonywanie robót zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, normami oraz 

sztuką budowlaną oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,   

3.1.3. informowanie Zamawiającego o wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, 

3.1.4. dokumentacja fotograficzna z wykonywania przedmiotu zamówienia na każdym etapie 

wykonywanych robót , 

3.1.5. stosowanie się do poleceń Zamawiającego związanych z przedmiotem umowy. 

3.1.6  udokumentowane na piśmie uzgodnienie z osobą na posesji której ma być wykonywany 

przedmiot niniejszej umowy terminu wykonania demontażu i odbioru odpadów zawierających 

azbest  ( z podaniem daty dziennej i godzinowej ),  

3.1.7. uzgodnienie na piśmie z osobą na posesji której ma być wykonywany przedmiot niniejszej 

umowy sposobu zabezpieczenia wykonywania prac oraz ewentualnego zabezpieczenia 

nieruchomości w wypadku gdyby w trakcie wykonywania prac nastąpiła zmiana warunków 

atmosferycznych bądź inne nieprzewidziane zdarzenia uniemożliwiające wykonania prac w 

uzgodnionym terminie, 

3.1.8. każdorazowe informowanie Zamawiającego o zmianie instalacji do utylizacji odpadów 

zawierających azbest oraz przedstawianie kopii umowy z instalacją oraz decyzji i pozwoleń 

instalacji wymaganych prawem, w tym pozwolenia do przyjmowania i unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest, 

3.1.8. przekazanie niezbędnych dokumentów potwierdzających odebranie i przekazanie do 

utylizacji wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu Gminy Czeremcha.  

 

3.2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

3.2.1. potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy, 

3.2.2. terminowe realizowanie płatności w uzgodnionych przez strony terminach.  
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IV. Termin realizacji 

4.1. Termin rozpoczęcia niniejszej umowy strony określają na dzień ..................................  2011 r. 

4.2. Terminem zakończenia realizacji niniejszej umowy będzie dzień ………………………………….  2011 r. 

 

V. Wynagrodzenie 

5.1. Strony umowy jednomyślnie oświadczają, że obowiązującą w toku realizacji niniejszej umowy 

formą rozliczeń jest wynagrodzenie określone na podstawie stawki za 1 m2 określonej w 

formularzu ofertowym oraz faktycznie wykonane prace. 

 

5.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną z zastosowaniem 

przepisów  Prawa zamówień publicznych wynagrodzenie: 

 

5.2.1. Wynagrodzenie za demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest 

w kwocie: 

brutto złotych za 1 m2: .............................................................................................. (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………) 

 

5.2.2. Wynagrodzenie za załadunek i transport do miejsca unieszkodliwiania oraz zdeponowanie 

na składowisku odpadów powstałych odpadów zawierających azbest w kwocie: 

brutto złotych za 1  m2 : .................................................................................................... (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 

Wynagrodzenie ostateczne za zrealizowany przedmiot zamówienia zostanie obliczone na podstawie 

dokumentacji potwierdzającej faktyczną ilość wykonanej usługi zatwierdzonej przez przedstawiciela 

zamawiającego. Cena ofertowa za 1 m2 będzie przemnożona przez faktyczną ilość odpadów ujętych 

w opcji pkt 5.2.1. oraz 5.2.2. odpowiednio dla w/w.  

Dokumentacja wykonanej usługi wymaga wersji papierowej na każdym etapie ustalania ostatecznego 

wynagrodzenia za realizowany przedmiot zamówienia. 

 

5.3. Wynagrodzenie opisane w pkt. 5.2. i obejmuje wszelkie elementy inflacji  w okresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

5.4. Wynagrodzenie wypłacone zostanie Wykonawcy na podstawie faktury końcowej  w terminie 30 

dni od chwili złożenia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy.  

 

5.5. Postawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest: 

5.5.1. Protokół spisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków oraz 

Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzający ilość odpadów zawierających 

azbest oraz karty przejęcia odpadów.  

Dla potrzeb rozliczenia sposób obliczania ilości odpadów zawierających azbest [m2] stanowi iloczyn 
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liczby płyt azbestowych stanowiących pokrycie dachowe i powierzchni w [m2] jednej 

zdemontowanej płyty.   

 

5.5.2 Karta przekazania odpadu ze składowiska, określająca ilość przekazanych odpadów. 

Dla potrzeb rozliczenia przelicznik odbioru odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć 

dachowych stanowi iloraz liczby faktycznej masy odpadów i liczby uśrednionego wskaźnika wagi 1m2 

płyt azbestowych (1m2 – 15kg).  

 

5.6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,                       

w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia, z zastrzeżeniem pkt. 5.6.1 i 5.6.2. 

5.6.1.  Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy po pisemnym potwierdzeniu przez 

podwykonawców dokonania na ich rzecz i korzyść płatności wynikających z zawartych z nimi przez 

Wykonawcę umów dotyczących niniejszego zamówienia, 

5.6.2. Jeżeli podwykonawca nie występuje, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

Zamawiającemu oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej o wykonaniu przedmiotu 

zamówienia siłami własnymi.  

 

5.7. Strony informują się o posiadanych numerach NIP: 

Zamawiający - 6030000203 

Wykonawca -  .............................................. 

 

5.8. Do odbioru przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego upoważniony jest: 

Zastępca Wójta – mgr Ireneusz Leoniuk 

Zastępca kierownika referatu GGiOŚ – Elżbieta Popko 

Referent – inż. Tomasz Rożuk 

 

5.9.  Za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialny jest 

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

 

VI. Odstąpienie od umowy 

6.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez 
zachowania terminów wypowiedzenia, bez jakichkolwiek skutków odszkodowawczych po jego 
stronie w wypadku: 

6.1.1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed 
przystąpieniem do realizacji umowy, 

6.1.2. jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
6.1.3. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w terminach określonych w niniejszej 

umowie, 
6.1.4. jeśli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy  zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy lub wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
6.2. Odstąpienie od umowy dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej. 
6.3. W wypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są w terminie 3 dni od doręczenia pisma              
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o odstąpieniu, do sporządzenia szczegółowego protokołu wykonania przedmiotu umowy na dzień 
odstąpienia. 

6.4. Strony jednomyślnie postanawiają, iż: 
a/ nie rozpoczęcie przez Wykonawcę wykonywania niniejszej umowy w terminach określonych 
niniejszą umową, 
b/ odstąpienie od wykonywania umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego, 
c/ zawinione wykonywanie umowy niezgodnie z jej postanowieniami powodują zobowiązanie 
Wykonawcy do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: stu 
tysięcy złotych). 

6.5. Jeżeli w skutek nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę 
powstała szkoda po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej 
wysokości a w przypadkach opisanych w pkt. 6.4. także w pełnej wysokości niezależnie od 
naliczonej kary umownej. 

 

VII. Postanowienia ogólne 

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 

kodeksu cywilnego,  ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo ochrony środowiska.  

7.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.3. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku polubownego załatwienia sprawy właściwym dla rozstrzygania 

sporów między stronami niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7.4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału: dwa 

dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 

 

 

……………………………………….                                                                  …….……………………………… 

            Zamawiający                                                 Wykonawca 


