Znak sprawy: GKR.7021.14.2018

Żagań, dnia 04.06.2018r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań
w ramach zadania pn. „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Żagań na lata 2013 – 2032”
u postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 Euro.

Gmina Żagań zaprasza do złożenia oferty na Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy Żagań w ramach zadania pn. „Program Usuwania Azbestu
z terenu Gminy Żagań na lata 2013 – 2032”
1. Zakres rzeczowy obejmuje
a. Zadanie Nr 1 – demontaż wyrobów azbestowych wraz z odebraniem zdemontowanych
odpadów, załadunek na środek transportu, transport, przekazanie odpadów zawierających
azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie kart
przekazania odpadów, w ilości ok. 62381,60 kg tj. ( ≈ 3485,88 m²),
b. Zadanie Nr 2 – odebranie płyt azbestowo-cementowych z miejsc tymczasowego składowania,
załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na
składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie kart przekazania
odpadów, w ilości ok. 43811,00 kg tj. (≈ 2437,00 m²).
Zadanie jest finansowane z środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.08.2018r.
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
a. Ofertę należy złożyć na załączonym do zaproszenia formularzu oferty.
b. Do oferty należy :


dołączyć decyzję administracyjną (zezwolenie) na prowadzenie działalności
w zakresie demontażu odpadów zawierających azbest i transport na składowisko
odpadów
niebezpiecznych,
zgodnie
z
wymogami
ustawy
z
dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r.) - tj. przedłoży zezwolenie.



przedłożyć także umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów
niebezpiecznych posiadającym odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie
na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych.

4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić adres
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy Żagań”.

5. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Żagań – pokój nr 8 w terminie do dnia 15.06.2018r. do godz.
12:00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2018. o godz. 12:10
7. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
8. Osoba odpowiedzialna za zamówienie: Magdalena Górniak
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z obiektem zlokalizowanym w Dzietrzychowicach
działka nr. 21/4 – hydrofornia oraz zakresem prac do zrealizowania na tym obiekcie, jednocześnie
zobowiązany jest do wykonania tej części zadania w pierwszej kolejności, Z uwagi na charakter
obiektu, ciągłe jego użytkowanie oraz jednoczesne prowadzenie przebudowy obiektu - prace
należy skoordynować z zarządcą tj. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Żaganiu, nr.
kontaktowy 68 377 39 75.

UWAGA :
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia
w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości z realizacji zadania lub przekroczenia
ceny jednostkowej, która zostanie określona w ofercie wykonawcy dla w/w zadania w pkt.
1 i 2.
Cena jednostkowa została określona w umowie o dotacje, zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
w Zielonej Górze oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b) Zamawiający zastrzega również, że w ramach tej samej łącznej ilości płyt azbestowocementowych zmniejszeniu może ulec ilości płyt w ramach Zadania Nr 1, natomiast
zwiększeniu ilość płyt w ramach zadania Nr 2.
c) Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oryginalnych kart
przekazania odpadów na składowisko z zaznaczeniem ilości odpadów, które zostały
zdeponowane.

