
WÓffGMINY 
MIŃSK MA7OWII CKI 
UL CHEŁMONSKlEGO 14 

O 70 1C Mińsk Mazowiecki, dnia 8 lutego 2023 roku 

RI.6230.3.1.2023.KA 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania 

pn.: ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk 

Mazowiecki - w roku 2023" 

I. ZAKRES ZADANIA: 

1. Zadanie nr 1 - demontaż pokryć dachowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki 

(w ilości 1527m2 co stanowi 22,9050Mg) zawierających azbest (płyty azbestowo 

cementowe) z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp., przewiezienie 

wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia 

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

2. Zadanie nr 2 - odebranie z terenu gminy Mińsk Mazowiecki (w ilości 7320m2 co stanowi 

109,8000Mg) płyt azbestowe - cementowych (w tym płyt płaskich 645m2, co stanowi 

9,6750Mg) złożonych na „pryzmach/ stosach", przewiezienie wyrobów zawierających 

azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest. 

3. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca: 

1) Zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, 

harmonogramu ustalającego terminy wykonania usługi, na terenie podanych przez 

Zamawiającego nieruchomości (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do projektu 

umowy), 

2) zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu 

lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego, państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, 

3) zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu oraz odebrania 

ze stosów/pryzm wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego 

ma być wykonana usługa; termin demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest 

powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie później niż 

do dnia 30.09.2023 roku, 

4) zobowiązany jest do dokonania demontażu, pakowania zdemontowanych 

oraz odbieranych ze stosów/pryzm płyt azbestowo-cementowych w folię, złożenia 

w miejscu umożliwiającym podjazd samochodu celem odbioru i przewozu do miejsca 



unieszkodliwienia, transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, 

unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych, 

5) zobowiązany jest do odbioru zdemontowanego oraz odebranego ze stosów/pryzm 

azbestu z nieruchomości, opakowanego przygotowanego do transportu w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni od demontażu/ opakowania wyrobów zawierających azbest, 

6) zobowiązany jest do ważenia odpadu azbestowego w momencie odbioru z posesji. 

Zważenie wyrobów i ich waga powinna być potwierdzona podpisem przedstawiciela 

Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela nieruchomości, 

7) zobowiązany jest do sporządzenia niezbędnej dokumentacji fotograficznej ( w formie 

elektronicznej) związanej z realizacją zadania, z których usuwane były odpady 

zawierające azbest ( co najmniej po 1 O szt. wykonanych na różnym etapie, czytelnych, 

dobrej rozdzielczości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji każdego z zadań 

oddzielnie), 

8) zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru wraz z oświadczeniem 

podpisanych przez Wykonawcę oraz właściciela nieruchomości potwierdzających 

zakończenie prac dotyczących demontażu/ odbioru azbestu z nieruchomości 

(wzór protokołu oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy), 

9) zobowiązany jest do udokumentowania kartą przekazania odpadu lub innym 

dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadów zawierających azbest 

do unieszkodliwienia (zawierające w szczególności datę oraz masę odebranych odpadów) 

wystawionym dla właściciela odpadu azbestowego przez firmę odbierającą azbest 

zakończenia prac na każdej nieruchomości, z której był odbierany azbest. 

4. Po wykonaniu usługi polegającej na demontażu płyt azbestowych, przewiezieniu 

wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia 

i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest oraz po odebraniu 

ze stosów/pryzm płyt azbestowych, przewiezieniu wyrobów zawierających azbest 

z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, w terminie 7 dni, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) protokoły odbioru azbestu z każdej nieruchomości wraz z oświadczeniem, o których 

mowa w pkt 3 ppkt 8 niniejszego zapytania, 

2) oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie 

z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 



azbest (Dz.U.2004.71.649 ze zm.), (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do projektu 

umowy); 

3) protokół potwierdzający wykonanie każdego z zadań zawierający ilość odpadów 

azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia w Mg (wzór protokołu stanowi 

załącznik nr 4 do projektu umowy); 

4) karty przekazaniu odpadów (w 2 egz.) o kodzie 170605* sporządzone pomiędzy 

Wykonawcą a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m.in. ilość 

odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest wraz z ich zestawieniem. 

Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca usługi, 

chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie ewidencji 

odpadów, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów. 

5) dokumentację fotograficzną, o której mowa w pkt 3 ppkt 7 niniejszego zapytania. 

5. Wykonanie powyższych zadań powinno odbywać się według obowiązujących przepisów 

prawa, w tym również według zasad określonych w „Programie usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Mińsk Mazowiecki" - 

zaktualizowanego Uchwałą Nr XXXVI/260/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

6. Uwaga! Szacuje się iż uśredniona waga lm2 płyty azbestowa - cementowej wynosi 15 kg. 

W przypadku możliwości realizacji zakładanego metrażu zadania z terenu gminy Mińsk 

Mazowiecki unieszkodliwione zostanie 132,7050Mg wyrobów zawierających azbest. 

7. Uwaga! Demontaż wyrobów zawierających azbest objętych niniejszym zamówieniem 

obejmuje budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze, budynki w zabudowie bliźniaczej, 

budynki parterowe, jedno, dwu lub trzykondygnacyjne. Przy szacowaniu ceny demontażu 

wyrobów azbestowych należy również uwzględnić dostęp do dachu, który może być 

utrudniony np. tylko z jednej strony budynku, czy ewentualnie wąski przejazd do 3 

metrów. 

Il. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA, KRYTERIA OCENY: 

1. Wymagany termin wykonania całego przedmiotu zamówienia - rozpoczęcie od dnia 

zawarcia umowy, zakończenie do dnia 30.09.2023 roku. Za termin wykonania 

zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru prac. 

2. Prace objęte zad. nr 1, zad. nr 2 realizowane będą według wykazu ilościowego, 

sporządzonego na podstawie wniosków ( deklaracji mieszkańców gminy Mińsk 

Mazowiecki, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest (z pokryć dachowych oraz 

ze „stosów/ pryzm") ze swoich posesji. Wykaz ilościowy, o którym mowa powyżej 

zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji 

zamówienia. Wykaz może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnionej 



rezygnacji mieszkańca z przedmiotowego zadania. 

3. Miejsce wykonania zamówienia: teren Gminy Mińsk Mazowiecki. 

4. Kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferty jest łączna cena brutto za oba zadania. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozpatrywaniu oferty niekompletnych, z nieaktualnymi 

dokumentami, referencjami. Powyższe oferty będą odrzucane. 

III. WYKONAWCA WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST 

DO PRZEDŁOŻENIA: 

1. Kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem" niezbędnych aktualnie obowiązujących 

zezwoleń wydanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących realizacji 

przedmiotu niniejszego zapytania, w tym m.in.: 

1) dokumentu potwierdzającego działalność w zakresie transportu odpadów 

niebezpiecznych wydane przez właściwy organ zgodnie z ww. ustawą o odpadach - 

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, kod odpadu 17 06 05*; 

2) zezwolenia na unieszkodliwienie azbestu w przypadku, gdy Wykonawca zamierza 

prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca 

zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi musi przedstawić aktualną umowę 

podpisaną ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, 

która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów 

od Wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia, 

3) decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji - składowisko odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest/ decyzji dla właściciela składowiska, zezwalającej 

na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest poprzez składowanie. 

2. Oświadczenia, że pracownicy, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające 

na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zostały przeszkolone przez 

uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 

i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego 

postępowania (zał. nr 1 do oferty). 

3. Wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu 

składania ofert, o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia (zał. nr 2 

do oferty). 



IV. INNE INFORMACJE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia. 

2. Z wybranym, w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawcą zawarta zostanie umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. Wybrany, w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 

7 dni od dnia uzyskania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, dostarczyć 

Zamawiającemu oryginały bądź stwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie dokumenty 

wymagane w postępowaniu, o którym mowa w dziale III przedmiotowego zapytania. 

V. TERMIN I MIEJSCE ZLOŻENIA OFERTY 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami ( o których mowa w dziale III) należy przesłać 

za pośrednictwem poczty elektronicznej gospodarkaodpadami@minskmazowiecki.pl 

w terminie do dnia 17 lutego 2023 roku. W temacie wiadomości zalecane wpisać Oferta 

na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - 

w roku 2023". 

W załączeniu: 
I. Oferta wraz załącznikiem 
2. Projekt umowy wraz z załącznikami 

Opracowała: 
Kamila Andrasik 
insp. ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska 
tel. 25 756 25 30 


