Gmina Trzebiechów

ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
tol./fax (68) 351 41 22, 351 41 31

Trzebiechów, 15 maja 2017 r.

GG.271.9.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie
regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod działania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 z
późn. zm.) o wartościach nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro.
Gmina Trzebiechów zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2017r.".
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów
w zakresie obejmującym dwa rodzaje zadań:
- zadanie nr l - zbieranie, pakowanie (zabezpieczenie), załadunek, transport i utylizacja
wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych, znajdujących
się na wskazanych nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebiechów.
Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych obejmująca zadanie nr l - l 646,70 m2.
- zadanie nr 2 - demontaż, zbieranie, pakowanie (zabezpieczenie), ważenie, załadunek,
transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów
niebezpiecznych, znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie
Gminy Trzebiechów. Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych obejmująca zadanie nr 2
- 752,40 m2.
Uwaga:
Podana ilość wyrobów zawierających azbest składowanych na poszczególnych posesjach
oraz wyrobów azbestowych do demontażu określona została na podstawie wniosków
uprawnionych mieszkańców Gminy Trzebiechów i ma charakter szacunkowy.
Ostateczna ilość odebranych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Trzebiechów ustalona zostanie na skutek podjętych działań, do ustalonej granicy
posiadanych środków finansowych na ten cel.
b) informowanie mieszkańców z terenu Gminy Trzebiechów o terminach podejmowania
prac w zakresie wyrobów zawierających azbest, co najmniej na 7 dni przed ich
podjęciem;
c) w przypadku demontażu wyrobów azbestowych z dachu budynku Wykonawca
zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac sprawdzić czy właściciel
nieruchomości posiada dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac
polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest. W przypadku braku
dokumentu zgłoszenia Wykonawca nie może przystąpić do wykonania prac na danej
nieruchomości;
d) przed przystąpieniem do prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien
dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub
usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru

budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu - zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 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. Nr 71, póz. 649 z późn. zm.).
Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu dokument, o którym mowa powyżej potwierdzający zgłoszenie
przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów
zawierających azbest, np. potwierdzenie nadania;
e) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania umowy, nie później niż w ciągu 7
dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wykazu o którym mowa powyżej, przedstawi
Zamawiającemu harmonogram prac do akceptacji.
f) informowanie Zamawiającego o terminach podejmowania prac w zakresie ważenia
odbieranych wyrobów zawierających azbest, co najmniej na 7 dni przed ich podjęciem;
g) ważenie odbieranych wyrobów zawierających azbest każdorazowo w obecności
uprawnionego mieszkańca Gminy (zdającego) i przedstawiciela Zamawiającego;
h) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt przenośnych i sprawnych
technicznie urządzeń do ważenia wyrobów zawierających azbest;
i) spisywanie każdorazowo protokołu zdawczo-odbiorczego na okoliczność usunięcia
wyrobów zawierających azbest, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego,
j) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt przenośnych i sprawnych
technicznie urządzeń niezbędnych do pakowania i załadunku wyrobów zawierających
azbest;
k) zapewnienie we własnym zakresie sprawnego technicznie sprzętu i pój azdu
pozwalaj ących na transport wyrobów zawieraj ących azbest z zachowaniem
obowiązujących przepisów;
1) przekazywanie każdorazowo, na podstawie dokumentów, wyroby zawierające azbest do
unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
m) zbieranie pisemnych potwierdzeń dokumentuj ących fakt usunięcia wyrobów
zawierających azbest każdorazowo od uprawnionych mieszkańców Gminy (zdających);
n) prawidłowe i zgodne z prawem dokumentowanie realizacji przedmiotu umowy;
o) przekazanie Zamawiającemu pisemnych dowodów z unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest tj.: karty przekazania odpadów, protokołów zdawczo-odbiorczych
przed dniem sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania, nie później niż do 31
lipca 2017 r.;
p) realizacj ę przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
q) poniesienie ewentualnych kosztów napraw zniszczeń, spowodowanych na szkodę
Zamawiającego/ osób trzecich, których się dopuścił podczas realizacji przedmiotu
umowy;
r) zapewnienie zgodnej z przepisami organizacji i zabezpieczenia placu robót oraz
uporządkowania każdej nieruchomości po zakończeniu prac.
II. Termin realizacji zamówienia:
l. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2017r.
III. Warunki złożenia oferty:
1. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia: 25.05.2017r. do godziny: 12:00

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132
Trzebiechów - sekretariat Urzędu.
3. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego. Oferta w formie pisemnej musi być złożona bezpośrednio do Zamawiającego
osobiście lub przesłana za pomocą poczty lub dostarczona za pośrednictwem kuriera w
szczelnie zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem: „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Trzebiechów". Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone kurierem
będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia do dnia 25.05.2017r. do
godziny: 12:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez
otwierania.
4. Termin otwarcia ofert: 25 maja 2017r. godz. 13:00. Zamawiający zawiadomi o wyniku
postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Trzebiechów,
tj. www.bip.trzebiechow.pl, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie
powiadomiony telefonicznie.
5. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim.
3) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS (lub dokumentach równoważnych) lub
wynikającymi z udzielonego pełnomocnictwa,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa)
załączonych do oferty.
4) Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, skreślenia winny być
parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5) Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony ściśle wg
wzoru - załącznik nr l.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Ofertę, która została złożona po terminie, Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy,
który ją złożył.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
9) Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i
oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie opatrzonej tytułem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Trzebiechów" zaadresowanej do Zamawiającego (Urząd Gminy
Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów) z dokładną nazwą, adresem, nr tel. i
pocztą e-mail Wykonawcy.
IV. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym
postępowaniu zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia
zamawiającemu następujących dokumentów:
— aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
(kopia zezwolenia), lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na
transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia poświadczona za zgodność z
oryginałem) - w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych.

— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia,
— umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór
unieszkodliwienie odpadów
niebezpiecznych zwierających azbest (kopia umowy poświadczona za zgodność z
oryginałem).
V. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie,
które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
2. Kryterium wyboru oferty: CENA ŁĄCZNA- 100%.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z kryterium wyboru ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów.
4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi -100 pkt.
5. Sposób obliczenia punktów
KC = CN/COBX!OO (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN- najniższa zaoferowana cena łączna, spośród wszystkich ofert nie
podlegających odrzuceniu
COB - cena łączna zaoferowana w ofercie badanej
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
— cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia;
— w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w
terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach jednak nie
później niż do dnia 31 lipca 2017 r. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy.
— gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
— gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
— gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
odstąpi od przyznania dotacji.
Szczegółowych informacji udziela Pan Przemysław Żurawiecki tel. (68) 3 514 122.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 z późn. zm.)
VI. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający zobowiązuje się w terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy
przekazać Wykonawcy pełny wykaz posesji z zaznaczeniem miejscowości, numeru
ewidencyjnego działki, nr domu, ilości wyrobów zawierających azbest w Mg i m2
składowanych na poszczególnych posesjach oraz władającego z imienia i nazwiska
z terenu których należy usunąć wyroby zawierające azbest.
2. O kolejności usuwania wyrobów azbestowych z poszczególnych posesji decyduje

stopień pilności określony w inwentaryzacji oraz kolejność złożenia kompletnego
wniosku o udzielenie dofinansowania.
3. Szczegóły realizacji zamówienia dotyczącego zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2017 r." określone zostały w
projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zadania. Zakazuje się udziału
podwykonawców w realizacji zadania ze względu na specjalistyczną działalność
uwarunkowaną posiadaniem odpowiednich zezwoleń w zakresie wykonywania prac
opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym (dot. wyrobów zawierających azbest),
obowiązek wykonywania prac przez odpowiednio przeszkolonych do tego
pracowników oraz termin realizacji zadania i rozliczenia udzielonej dotacji.
5. Zamawiający nie przewiduje:
a) Składania ofert częściowych,
b) Rozliczania w walucie innej niż złoty polski,
c) Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega możliwość przekazywania niniejszego zapytania ofertowego,
zawiadomienia o wyborze oferty, zaproszenia na podpisanie umowy oraz innych dokumentów
drogą elektroniczną.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny,
8. Zamawiający unieważni postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego
w szczególności, gdy najniższa cena jednostkowa za l Mg dla zadania nr l i/lub dla zadania nr
2 zaoferowana przez Wykonawcę przekroczy stawkę maksymalną określoną przez Dotującego
w zasadach konkursu, na podstawie których to zasad Zamawiający otrzymał dotację.
9. W opisanych powyżej w pkt. 6 i 7 przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów
przygotowania oferty.
10. Zastrzega się możliwość ograniczenia zakresu prac z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie zapytania ofertowego bez
skutków prawnych. Wykonawcy będzie przysługiwać wówczas wynagrodzenie za wykonany
zakres usług.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.
3. Wzór protokołu odbioru.

