Urząd Gminy w Zębowicach
46 – 048 Zębowice
ul. I. Murka 2
tel./fax (77) 4216076
ug@zebowice.pl

Zębowice, dnia 29.05.2017r.
OrG. 6232.AZBEST.3.2017

Wójt Gminy Zębowice zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej
opisany przedmiot zamówienia:
Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Zębowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do załadunku, transportu i
unieszkodliwienia została określona wagowa na około 15,55 Mg. do demontażu 315m²
Ilość odpadów może ulec zmianie gdyż zakres robót został dokonany na podstawie
wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające
azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy.
Do oferty cenowej należy dołączyć kopie niezbędnych zezwoleń wydanych na podstawie ustawy o odpadach, w tym m.in.:
Zadanie powinno być zrealizowane:

1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089);

2) przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym
mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.
21)

3) przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami)
lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21);
lub
przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21).

Odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
•

decyzja Marszałka Województwa zatwierdzająca program gospodarki odpadami, obejmująca wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest),

•

kopia umowy ze składowiskiem, na którym będą deponowane odpady zawierające
azbest,

•

kopia decyzji dla właściciela składowiska, zezwalająca na prowadzenie działalności w
zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez
składowanie

Planowany termin realizacji zamówienia: od 30.06.2017 r. do 30.08.2017 r.
Proszę o przekazanie oferty pocztą na adres:
Urząd Gminy Zębowice, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice
lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: ug@zebowice.pl w nieprzekraczalnym
terminie do 16.06.2017 r.

Informacje
tel. 774216076 w. 33
kom. 603666312
Podinspektor ds. gospodarczych
Hubert Buczek
Załączniki:
1. Wykaz nieruchomości objętych zadaniem
2. Formularz ofertowy

