
     Bądkowo, dnia 13.07.2022 r. 

 

 

Gmina Bądkowo 

ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo 

województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: Aleksandrów Kujawski 

NIP:  891-123-66-22,  Nr REGON: 000531418   

e-mail: sekretariat@ugbadkowo.pl  

www.badkowo.gmina.pl, www.bip.badkowo.ug.gov.pl 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 

Nr zapytania ofertowego: 15/2022 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bądkowo w 2022 roku”.  

Obejmuje swym zakresem zbiórkę, transport i zdeponowanie na składowisku pokryć 

dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych 

falistych oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich) z terenu Gminy Bądkowo.  

a) Przewidywana ilość odpadów do zbiórki, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 60 Mg:  

Zadanie nie obejmuje demontażu wyrobów azbestowych.  

b) Podane ilości odpadów mogą ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli 

nieruchomości w trakcie realizacji umowy. W przypadku zmniejszenia planowanej wielkości 

ilości odpadów Wykonawca nie będzie w stosunku do Zamawiającego żądał wynagrodzenia 

ani odszkodowania z tytułu nie wykonania całości przedmiotu umowy. 

c) Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po 

rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy.  

d) Termin wykonania prac Wykonawca ustali z każdym właścicielem nieruchomości 

indywidualnie. Termin odbioru odpadów zawierających azbest powinien być dogodny dla 

właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości 

zamówienia. 

e) Ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i usuwanych odpadów 

zawierających azbest odbywać się będzie przy użyciu urządzeń w obecności właściciela 

posesji (osoby upoważnionej przez właściciela posesji) oraz przedstawiciela Urzędu Gminy.  

f) Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót. 

g) Do obowiązków Wykonawcy należy, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i 

przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z 

azbestu.  
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h) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy 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.  

z 2004r. Nr 71 poz. 649 ze zm.) i protokół potwierdzający wykonanie zadania zawierający 

ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia w m2 oraz w Mg,  

i) Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu i karta 

przekazania odpadu Wykonawcy) - wymaga akceptacji upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 

j) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu  

i właścicielowi nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających 

przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości (karta przekazania odpadu). 

k) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów 

zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów 

azbestowych. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest 

wykonawca usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest 

prowadzenie ewidencji odpadów, przy zastosowaniu następujących dokumentów: karty 

ewidencji odpadów, karty przekazania odpadu. 

l) Zamawiający nie dopuszcza czasowego magazynowania odpadów zawierających azbest w 

czasie trwania zamówienia.  

m) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane 

swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.  

n) Zaplecze dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpiecza sobie we własnym 

zakresie i na własny koszt.   

2. Kod/-y CPV  

45262660-5  Usuwanie azbestu 

3. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest: 

Jarosław Wochna pokój nr 7 tel. 54 272 41 00 wew. 47  

4. Wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia może wpłynąć do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

wskazanego wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

5. Informacja o wyjaśnieniach, zmianach, wyborze najkorzystniejszej oferty i innych informacjach 

przekazywanych przez Zamawiającego będą zamieszczane na stronie 

www.bip.badkowo.ug.gov.pl – zakładka zapytania ofertowe 
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II. Termin wykonania zamówienia. 

60 dni od dnia podpisania umowy.  

Pierwszym dniem  realizacji zadania jest dzień podpisania umowy.  

    

III. Warunki udziału w postepowaniu (wymagania zamawiającego):   

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy    

załączyć: 

a. Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, lub 

umowę z firmą transportową posiadająca zezwolenie na transport odpadów 

niebezpiecznych (kopia zezwolenia) - w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług 

transportowych.  

b. Umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór - unieszkodliwienie odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest (kopia).  

c. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (CEIDG), 

d. Oświadczenie wykonawcy dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z postepowania. 

 

IV. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe: 

a) Cena 100 %  

 

V. Tryb postępowania. 

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

( Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – Prawo zamówień publicznych. 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych 

upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem 

od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę 

brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszych Warunków zamówienia. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

VII. Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty 

2. Dokumenty wskazane w pkt III - Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):   

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):  
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Dla ofert pisemnych 

Ofert należy składać Urząd Gminy w Bądkowie ul Włocławska 82, 87-704 Bądkowo pokój nr 9 

-sekretariat Gminy w terminie do dnia 20.07.2022 r. do godz. 10:00. 

Ofertę należy zamieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie , zaadresowanej na adres 

Zamawiającego. Na kopercie należy zamieścić informację: 

 

Oferta na: 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Bądkowo w 2022  roku 

Zapytanie ofertowe nr 15/2022 

 

Dla ofert przesłanych drogą elektroniczną  

Oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@ugbadkowo.pl 

W terminie do dnia  20.07.2022 r. do godz. 10:00 w tytule wiadomości należy wpisać właściwy  

nr i nazwę postępowania. 

 

X.  Wynik postępowania 

Informacja o wyniku postępowania będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/ 

 

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.    

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której ogólny wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.  

Zamawiając zastrzega możliwość nie podpisania umowy bez podania przyczyny. 

 

XII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XIII.  Z postępowania wyklucza się:  

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu  na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
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przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego;  

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę  

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu  art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 

i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji  w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa  w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82, 87-704 

Bądkowo. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bądkowo jest Pan Marek Powała adres  

e- mail: marek.powala@wp.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 15/2022 pn. 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bądkowo w 

2022  roku w trybie zapytania ofertowego. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania. 
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

___________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XIV. Załączniki  

 a) formularz oferty, 

 b) wzór umowy, 

 c) wzór oświadczenia. 
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         Jarosław Wochna 

               Bądkowo, dnia 13.07.2022 r.  

                       (osoba odpowiedzialna merytorycznie) 

 

 

 

 

Zatwierdził: Wójt Gminy Bądkowo 

 

 

 

…………………………………. 

( pieczątka i podpis) 

 

 

Bądkowo, dnia 13.07.2022 r. 

 

 

 

  


