
Załącznik Nr 1 do zapytania cenowego 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie usługi polegającej na demontażu, załadunku,  

transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów w 

szczególności: 

1) Demontaż pokryć dachowych z płyt falistych z budynków mieszkalnych oraz 

gospodarczych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych w ilości 9,930Mg (662,00m2) z 5  nieruchomości polegający na: 

a) demontażu pokryć dachowych z płyt falistych zawierających azbest na budynkach 

zabudowy indywidualnej zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłosiów, zgodnie z 

załączonym harmonogramem - rzeczowo finansowym; 

b) pakowaniu i załadunku na oznakowane, specjalistyczne środki transportu; 

c) transporcie 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 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i umowę zawartą z Wykonawcą; 

d) zdeponowaniu na składowisku przetransportowanych odpadów zawierających azbest; 

e)  Wykonawca wystawi oświadczenie dla właściciela nieruchomości, że prace związane 

z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem 

właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów 

niebezpiecznych; 

f) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonych w art. 66 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) z 

zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra 

Środowiska określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia  

2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1973); 

g) dostarczanie Zamawiającemu kart przekazania odpadu na składowisko dla każdej 

przekazywanej ilości usuniętego azbestu;  

h) przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych 

usług; 

i) koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie 

zdemontowanych i odbieranych odpadów powinno odbywać się w obecności 

właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności 

sporządza protokół odbiorowy zawierający co najmniej następujące informacje: 

- imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady 

zawierające azbest,  

- adres nieruchomości, data odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg i m2, 

potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi 

- rodzaj odpadu, podpis właściciela nieruchomości.  

- protokół winien być podpisany przez Wykonawcę usługi i przekazany 

Zamawiającemu, który protokół winien zatwierdzić; 

j) Zamawiający zastrzega, iż ze względu na charakter prowadzonej usługi wartości 

podane wyżej mogą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu wielkości, a także wykaz nieruchomości może ulec modyfikacji ze 

względu na rezygnację niektórych Właścicieli z udziału w projekcie w bieżącym roku. 

W miejsce osoby rezygnującej wpisana zostaje następna z listy oczekujących;  



k) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości z których mają zostać 

zdemontowane wyroby zawierające azbest. Wykonawca skontaktuje się z każdym 

właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.  

 

2) odbiór składowanych (zgodnie z przewidzianą prawem technologią) płyt falistych 

zawierających azbest w ilości 40,890 Mg (2 726,00m2) z 13 nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Pawłosiów polegający na:  

a) odbiorze z nieruchomości składowanych płyt azbestowo – cementowych, zgodnie z 

załączonym harmonogramem rzeczowo - finansowym; 

b) pakowaniu i załadunku na oznakowane, specjalistyczne środki transportu; 

c) transporcie 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 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i umowę zawarta z Wykonawcą; 

d) zdeponowanie na składowisku przetransportowanych odpadów zawierających azbest; 

e)  Wykonawca wystawi oświadczenie dla właściciela nieruchomości, że prace związane 

z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem 

właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów 

niebezpiecznych; 

f) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonych w art. 66 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 21 z późn. zm.) z 

zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra 

Środowiska określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia  

2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1973); 

g) dostarczanie Zamawiającemu kart przekazania odpadu dla każdej ilości usuniętego 

azbestu przekazanej na składowisko; 

h) przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych 

usług; 

i) koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie 

zmagazynowanych (składowanych) i odbieranych  odpadów powinno odbywać 

się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej 

czynności sporządza protokół odbiorowy zawierający co najmniej następujące 

informacje:  

     - imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady 

zawierające azbest,  

     - adres nieruchomości, data odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg i m2, 

potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi, 

     - rodzaj odpadu, podpis właściciela nieruchomości 

- protokół winien być podpisany przez Wykonawcę usługi, właściciela 

nieruchomości i przekazany Zamawiającemu, który protokół winien 

zatwierdzić. Podane ilości do protokołu powinny być zgodne z kartami 

przekazania odpadu; 

j)  Zamawiający zastrzega, iż ze względu na charakter prowadzonej usługi wartości 

podane wyżej mogą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu wielkości, a także wykaz nieruchomości może ulec modyfikacji ze 

względu na rezygnację niektórych Właścicieli z udziału w projekcie w bieżącym roku. 

W miejsce osoby rezygnującej wpisana zostaje następna z listy oczekujących; 

k) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości z których mają zostać 

odebrane płyty azbestowo – cementowe z miejsc magazynowania (składowania). 



Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu 

uzgodnienia terminu wykonania usługi.  

 

3)      Dla celów obliczeniowych przyjęto, że 1 m2 płyty waży 15,0 kg. 

Łączna ilość odpadów zawierających azbest wynosi 3 388 m2 a ciężar 50,820 Mg.  

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru końcowego zadania. 

Roboty demontażowe pokryć dachowych zostały zgłoszone do Starostwa 

Powiatowego w Jarosławiu przez właścicieli nieruchomości; 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających 

stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego 

określonego w zapytaniu cenowym i jego załącznikach. 

 

4) Wraz z ofertą należy przedłożyć n/w dokumenty 

a. decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, w tym odpadów 

zawierających azbest, dla odpadów o kodach co najmniej 17 06 01 i 17 06 05 

wystawioną przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę 

Wykonawcy, wynikającą z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 

lub  

zezwolenie zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) 

b. umowę z właścicielem (zarządzającym) składowiskiem odpadów niebezpiecznych 

posiadającego odpowiednie dopuszczenie w tym zakresie na deponowanie 

odpadów azbestowo – cementowych 

c. zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01 i 17 06 05 - 

wydane przez właściwego Starostę ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy 

d. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

e. 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.  

f. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

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.  

5) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie 

tj.: 

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.); 



b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 

672  j.t. z późn. zm.); 

c) ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.); 

d) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 

r. Nr 227, poz. 1367); 

e) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w 

sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824); 

f) 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 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.); 

g) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1973); 

h) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r.  Nr 8, poz. 31); 

i) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t. z późn. 

zm.); 

j) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę    

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

7) Wymagania dotyczące robót: 

a) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż,  przy 

maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia usługi u właścicieli 

nieruchomości; 

b) usługę należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 

wymogami niniejszej SIWZ; 

8) Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawcy w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac zgłosi zamiar 

wykonywania usługi na terenie Gminy Pawłosiów w Powiatowemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu oraz Okręgowemu Inspektorowi Pracy 

zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. 

zm.) 



b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 

c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako 

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego 

zamówienia; 

d) Wykonawca zabezpieczy teren robót mając w szczególności na względzie mienie  

właścicieli nieruchomości. W związku z tym Wykonawca winien zabezpieczyć 

budynek w przypadku gdyby w trakcie wykonywania prac nastąpiła zmiana 

warunków atmosferycznych bądź inne nieprzewidziane zdarzenie 

uniemożliwiające wykonanie usługi w uzgodnionym terminie; 

e) po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 

nieruchomości wraz z terenem przyległym; 

f) po wykonaniu przez Wykonawcę usługi przewidzianej niniejszą SIWZ Wykonawca  

przedłoży Zamawiającemu: karty przekazania odpadu na składowisko dla każdej 

przekazywanej ilości wyrobów zawierających azbest, protokół z ważenia wraz z 

potwierdzeniem, że usługa została wykonana prawidłowo (podpisany przez 

Wykonawcę oraz właściciela nieruchomości) oraz oświadczenie, że prace związane z 

usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem 

właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów 

niebezpiecznych dla każdej nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia; 

g) Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym skontaktuje się i umówi z 

właścicielami na termin: demontażu oraz odbioru wyrobów zawierających azbest 

i w terminie do 14 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 

szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

h) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają 

być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji 

niezbędnych do przygotowania oferty i wyceny robót przewidzianych do wykonania zgodnie z 

w/w opisem. 

 


