
Załącznik nr 2 do ZP.271.2.13.2022 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest  z terenu miasta Gostynina. Zamówienie będzie współfinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie  w formie dotacji. 

 

Wykonawcą może być firma posiadająca stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport                           

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz umowę ze składowiskiem odpadów 

(poświadczone kserokopie jako załącznik oferty).  

 

Wykonanie robót polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu 

odpadów zawierających azbest będzie realizowane na terenie miasta Gostynina. Zgodnie                      

z przeprowadzoną inwentaryzacją oraz zgłoszeniami mieszkańców przewiduje się utylizację                 

o łącznej masie około 37 Mg, w tym: 

 demontaż pokryć dachowych, transport i utylizacja falistych płyt azbestowo - cementowych                 

z 1 nieruchomości – altana działkowa w ilości około 1 Mg;  

 usunięcie, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest (płyty faliste) 

zgromadzonych bezpośrednio na gruncie z 18 nieruchomości w ilości około 38 Mg. 

 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 demontaż wyrobów zawierających azbest – płyty faliste z dachu altany; 

 pakowanie, załadunek i transport wyrobów zawierających azbest przez niego zdjętych oraz 

płyt zdjętych przez właścicieli w okresie poprzedzającym zapytanie ofertowe, złożonych na 

terenie działki przez właścicieli; 

 unieszkodliwienie w/w wyrobów na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów 

niebezpiecznych; 

 realizowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w 

porozumieniu               z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu ich realizacji; 

 sporządzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywanych prac; 

 zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania prac demontażowych właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz 

właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 

prac. 

3) Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku 

uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest. 

4) Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest 

zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie, że w trakcie realizacji zadania 

wykaz może ulec zmianie. 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania wyrobów 

zawierających azbest z właścicielami nieruchomości, w celu umożliwienia mu obecności 

przy odbiorze i ważeniu odpadów. Termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających 

azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do 

końca terminu realizacji całości zamówienia. 

6) Dostarczenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie harmonogram po uzgodnieniu 

terminu z właścicielami nieruchomości zaplanowanych prac. 

7) Podczas wykonywanych prac należy sporządzić z właścicielem nieruchomości od którego 

zabierane są wyroby azbestowe protokół odbioru pod rygorem grzywny z tytułu 

poświadczenia nieprawdy (załącznik nr 1).  



8) Wykonawca zamówienia stanie się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów 

niebezpiecznych – powstałych w wyniku prowadzenia prac. 

9) Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi 

odpadami zawierającymi azbest. 

10) Rozliczenie zadania należy dostarczyć najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia 

przedmiotu umowy – poprzez sporządzenie protokołu końcowego. 

Do rozliczenia należy dołączyć: 

 protokoły odbioru podpisane przez Wykonawcę oraz właścicieli nieruchomości; 

 zestawienie nieruchomości z ilością odebranych odpadów ( 2 egz.) 

 jeden egzemplarz oryginałów kart przekazania odpadów potwierdzających przekazanie 

odpadów na składowisko; 

 oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych; 

 dokumentacje fotograficzną (na płycie CD) z każdego miejsca z którego usuwane będą 

odpady zawierające azbest (przynajmniej po dwa ujęcia  z każdej posesji – np. przed 

demontażem, przed pakowaniem, po pakowaniu, w trakcie załadunku). 

12) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przed Wykonawcę w/w 

dokumentów  i rozliczeń Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną pracę. Faktura będzie 

płatna w terminie  14 dni, licząc od dnia dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. 

13) Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego                          

i nienależytego wykonania zadania. 

 

Oferta powinna zawierać koszt usługi za 1 kg masy odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


