Suchań, dnia 11.08.2011 r.
Znak sprawy:OŚ.6232.4.2011
Według rozdzielnika

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Suchań z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu
zaprasza do złożenia oferty na:
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań 2011 r.”
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań 2011 r.”
Planowana inwestycja obejmuje:
Usunięcie eternitu zawierającego azbest z terenu Gminy Suchań w ilości ok.30,49 Mg:
- demontaż pokrycia dachu,
- transport i utylizacja na specjalistyczne składowisko, za potwierdzeniem –karta odpadu.
Terminy usunięcia azbestu z poszczególnych nieruchomości należy uzgodnić z
właścicielem oraz przedstawić Zamawiającemu preliminarz rzeczowo- finansowy prac.
ilość azbestu do usunięcia
lp

wyszczególnienie zadań
m2

Mg

1 Słodkowo 11, 73-132 Suchań

250

4,50

2 Żukowo 23, 73-132 Suchań

275

4,95

3 Suchanówko 64, 73-132 Suchań

80

1,44

4 Ul. Młyńska 15, 73-132 Suchań

110

1,98

5 Suchanówko 36, 73-132 Suchań

120

2,16

6 Wapnica 74, 73-132 Suchań

209

3,76

7 Suchanówko 26, 73-132 Suchań

300

5,40

8 ul.Pomorska 125, 73-132 Suchań

160

2,88

9 Nosowo 23, 73-132 Suchań

190

3,42

1694

30.49

10

Razem:

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia – jest wynagrodzenie za
faktyczną ilość usuniętego eternitu na podstawie karty odpadu.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
90650000-8 Usługi usuwania azbestu
45262660-5 Usuwanie azbestu
Wykonawca w ramach oferowanej ceny winien zapewnić:
1. nadzór osoby mającej uprawniania kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej,
2. organizację i zabezpieczenie placu rozbiórki,
3. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań
z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie odpowiada za wycofanie się Właścicieli posesji z przedmiotu umowy.
Realizacja zamówienia finansowana będzie w 100 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Wykonanie robót musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także
prawidłowe dokumentowanie całego procesu.
Odbiór robót dokonywany będzie z udziałem właściciela pokrycia dachowego wraz z
przekazaniem przez Wykonawcę stosownych dokumentów stwierdzających zdeponowanie
odpadów na specjalistycznym składowisku (karty przekazania odpadu).
Ważenie eternitu odbywać się będzie na terenie Gminy Suchań w obecności przedstawiciela
Inwestora, wagą zapewnioną przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu - zgłoszenie prac
budowlanych z adnotacją, że Starosta (właściwy miejscowo) nie wnosi zastrzeżeń.
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV )
90650000-8 Usługi usuwania azbestu
45262660-5 Usuwanie azbestu
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
a)
Decyzję dla Wykonawcy zatwierdzającą program gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi zawierającymi azbest,
b)
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest. Zezwolenie winno zawierać oznaczenie podmiotu
zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności lub KRS.

c)
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności. Wymagane: przeszkolone osoby, w zakresie bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest z dokumentem potwierdzającym przeszkolenie w tym
zakresie- załączyć kserokopię za zgodność z oryginałem.

3. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie robót po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o dofinansowaniu z
WFOŚiGW w Szczecinie.
Pożądany termin wykonania zamówienia do 30.10.2011 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Suchaniu,
ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, pokój nr 7 (sekretariat) w terminie do
31.08.2011r.
5. Kryteria wybory ofert: cena
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bartłomiej Dąbek

